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Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα - Έξοδα σας δίνεται η δυνατότητα  να 

υπολογίσετε αποσβέσεις παγίων σε πάγια για τα οποία λαμβάνετε επιδότηση. Για να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος θα προχωρήσουμε σε ένα παράδειγμα. 

Έστω ότι πάγιο αγοράστηκε 1/1/22 με καθαρή αξία 1.000 ευρώ και επιδοτείται το 50% της 

αξίας αγοράς του. Αφού έχουμε καταχωρήσει το πάγιο, το βρίσκουμε από την επιλογή 

«Πάγια \ Κύριες Εργασίες \ Διαχείριση Παγίων».  Για να αναζητήσουμε το πάγιο στο πεδίο 

«Α/Α» παγίου πατάμε F9 για αναζήτηση και επιλέγουμε το πάγιο που επιθυμούμε. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να μπούμε στην εκτύπωση «Πάγια \ Εκτυπώσεις \ Οικονομικές \ 

Μητρώο Παγίων – Αποσβέσεις» και να επιλέξουμε το πάγιο ή τα πάγια που επιθυμούμε 

ώστε να ανοίξει ο πίνακας «Διαχείριση Παγίων», κάνοντας διπλό κλικ στο εκάστοτε πάγιο, 

 

για να καταχωρήσουμε το ποσό της επιδότησης στο υποσέλιδο «Διάφ. Στοιχεία» που στο 

παράδειγμα μας είναι 500 ευρώ. 
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Σε περίπτωση που έχετε πολλά πάγια που επιδοτούνται και θέλετε αυτόματα να υπολογιστεί 

και να καταχωρηθεί το ποσό της επιδότησης στα πάγια αυτά, εργάζεστε ως εξής: 

1. Υπολογισμός Αξίας Επιδότησης 

 

α) Από τη επιλογή «Πάγια \ Κύριες Εργασίες \ Υπολογισμός Αξίας Επιδότησης» έχετε τη 

δυνατότητα να καταχωρήσετε μαζικά σε πάγια είτε «% Επιδότησης» είτε συγκεκριμένο 

«Επιδοτούμενο Ποσό».  

β) Συμπληρώνετε τα πεδία που θα αποτελέσουν κριτήρια για την επιλογή των παγίων πάνω 

στα οποία θέλετε να υπολογίσετε αξία επιδότησης. Η επιλογή μπορεί να αποτελεί και 

συνδυασμό δύο ή περισσότερων κριτηρίων, π.χ. τα πάγια με ημερομηνία αγοράς 1/1/22 και 
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έχουν κινηθεί με συγκεκριμένο κωδικό λογαριασμού ή έχουν συγκεκριμένο κέντρο κόστους 

κ.λπ..  

Προσοχή: Στην επιλογή των κριτηρίων ώστε να μην επηρεαστούν πάγια που δεν 

επιδοτούνται (τα πεδία των κριτηρίων που εμφανίζονται εδώ είναι αυτά που υπάρχουν 

διαθέσιμα στη «Διαχείριση Παγίων»).               

γ) Αφού συμπληρώσετε τα κριτήρια, πατάτε το κουμπί «Έναρξη Υπολογισμού» ώστε να 

ξεκινήσει ο υπολογισμός των επιδοτήσεων.  

δ) Σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποιο λάθος, μπορείτε, βάζοντας τα ίδια κριτήρια που 

συμπληρώσατε για να κάνατε τον υπολογισμό επιδοτήσεων, να επιλέξετε «Μηδενισμός 

Επιδοτήσεων» ώστε να μηδενιστούν τα ποσά το  επιδοτήσεων που καταχωρήθηκαν στα 

πάγια.  

Προσοχή: α) Σε περίπτωση που έχετε κάνει υπολογισμό με λανθασμένο ποσοστό 

επιδότησης, π.χ. με 50% επιδότηση ενώ θα έπρεπε να είχατε υπολογίσει με 45%, μπορείτε να 

κάνετε εκ νέου τον υπολογισμό επιδοτήσεων (χωρίς να κάνετε μηδενισμό επιδοτήσεων) 

συμπληρώνοντας στο πεδίο «% Επιδότησης» την τιμή «-5» και πατώντας το κουμπί 

«Έναρξη Υπολογισμού» θα διορθωθούν οι επιδοτήσεις. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 

που θέλετε να μεταβάλετε την αξία στο πεδίο «Επιδοτούμενο Ποσόν». 

β) Υπολογισμό αξίας επιδότησης δεν ξανακάνετε για τα ίδια πάγια σε επόμενα έτη, γίνεται 

άπαξ. 

2. Υπολογισμός Αποσβέσεων 

Αφού υπολογιστεί το ποσό της επιδότησης υπολογίζετε αποσβέσεις. Από την επιλογή 

«Πάγια \ Κύριες Εργασίες \ Υπολογισμός αποσβέσεων», με τον  ίδιο τρόπο που θα 

υπολογίζατε αποσβέσεις αν δεν είχατε επιδοτήσεις. Η εφαρμογή υπολογίζει απόσβεση πάνω 

στην αξία αγοράς του παγίου και απόσβεση στο ποσό της επιδότησης. Για να δείτε τους 

υπολογισμούς μεταφέρεστε στην εκτύπωση «Πάγια \ Εκτυπώσεις \ Οικονομικές \ 

Μητρώο Παγίων – Αποσβέσεις» και στο πεδίο «Φόρμα Εκτύπωσης» επιλέγετε «Μητρώο 

Παγίων - Αποσβέσεις με επιδοτήσεις», συμπληρώνετε το έτος που κάνατε τον υπολογισμό 

και F8. 

file:///C:/DCESOEXO/WebHelp/Πάγια/Κύριες_Εργασίες/w_upd_fixed_assets.htm
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Στην τελευταία στήλη της εκτύπωσης «Τελ. Αποσβέσεις» υπολογίζεται η διαφορά της 

απόσβεσης της καθαρής αξίας και της απόσβεσης της επιδότησης. 

 

Αν κατά τον υπολογισμό αποσβέσεων έχετε χρησιμοποιήσει λογαριασμό αυτόματης 

ενημέρωσης, η εφαρμογή κάνει δύο εγγραφές στο βιβλίο. 

Μια εγγραφή με τις αποσβέσεις που έχουν γίνει στην καθαρή αξία των παγίων και μια 

αρνητική εγγραφή με την απόσβεση της επιδότησης. 
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