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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Διζαγυγή 

 

Σα απνζέκαηα απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο 

ηζνινγηζκνχο ησλ εκπνξηθψλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, ην χςνο ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Γηαηί ηα απνζέκαηα φκσο ππάξρνπλ θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο; 

Ο πξσηαξρηθφο ιφγνο χπαξμεο ησλ απνζεκάησλ ζε κηα επηρείξεζε είλαη γηα λα ηεο 

επηηξέςνπλ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο δηαλνκήο θαη ρξήζεο ηνπ αγαζνχ. Ο 

αληαγσληζηηθφο ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο κέξεο καο ε αγνξά ησλ αγαζψλ, επηβάιεη 

ηελ χπαξμε απνζεκάησλ εκπνξεπκάησλ δηφηη ν θαηαλαισηήο δελ είλαη πξφζπκνο λα 

πεξηκέλεη κηα ή δπν κέξεο γηα λα απνθηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν αγαζφ θαη έηζη ν 

έκπνξνο ζα ππνζηεί ζαλ ζπλέπεηα λα ράζεη ηελ πψιεζε. Οκνίσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, απνζέκαηα πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ, πιψλ 

ζπζθεπαζίαο θ.α. ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. 

Έιιεηςε ησλ απνζεκάησλ απηψλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε ηεο 

παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε πξντφλησλ θαη πνιχ ρακειά επίπεδα 

παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο, φπσο δειψλεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν, είλαη ε κειέηε 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απηψλ απφ νξθσηφ 

ειεγθηή ινγηζηή κέζσ ηεο επηζθφπεζεο ηεο ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο 

αξζξνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθίαο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

Σα εξσηήκαηα πνπ θαινχκαζηε λα δηεξεπλήζνπκε ζηελ εξγαζία απηή, φζνλ 

αθνξά ηα απνζέκαηα, είλαη θαη‟ αξρήλ λα δηεπθξηλίζνπκε ηη είλαη ηα απνζέκαηα, ηη 

πεξηιακβάλεη ν νξηζκφο ησλ απνζεκάησλ θαη πσο θαηεγνξηνπνηνχληαη. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ πνπ ζα έρεη ζηελ 

δηάζεζε ηεο κηα επηρείξεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα κε ηα νπνία ζα 

αζρνιεζνχκε επίζεο. Ζ απνγξαθή θαη ε απνηίκεζε, πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ, ζεσξνχληαη νη 
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ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο ζηελ ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαη ζα 

εμεηάζνπκε γηαηί. 

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ είλαη ην δεχηεξν ζέκα ην νπνίν ζα καο 

απαζρνιήζεη ζηελ εξγαζία απηή θαη ζα θιεζνχκε λα δηεξεπλήζνπκε εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ, ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ πνπ θάλνπλ νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο 

ζηε ρψξα καο αιιά θαη δηεζλψο, βαζηδφκελεο ζηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. 

Σν ηειηθφ εξψηεκα ην νπνίν ζα θιεζνχκε λα απαληήζνπκε είλαη πσο ηα 

απνζέκαηα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπκβάινπλ ζηελ 

παξαπνίεζε ηνπο κέζσ ηνπ ιάζνπο ή ηεο απάηεο. 

 

 

1.2 Γομή Δπγαζίαρ 

 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν είλαη εηζαγσγηθφ, παξνπζηάδεηαη 

ην ζέκα πνπ ζα εμεηαζηεί, ν ζθνπφο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ εξεπλνχκε, ελψ ζην 

δεχηεξν γίλεηαη επηζθφπεζε άξζξσλ θαη ζπγγξακκάησλ ησ ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ 

αθνξνχλ ην ζέκα θαη καο βνεζνχλ ζηελ εμέηαζε ηνπ θαη ζηελ απάληεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

Σν ηξίην, ην ηέηαξην θαη ην πέκπην θεθάιαην απνηεινχλ ην θχξην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο φπνπ εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ, ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν θαη πσο ηα απνζέκαηα επεξεάδνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αληίζηνηρα. Ξεθηλνχλ κε κηα κηθξή εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο 

πνπ εμεηάδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη αλαιπηηθά. 

ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξαηίζεληαη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

ζηα νπνία θαηαιήγνπκε απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηνπ θπξίνπ κέξνπο ηεο 

εξγαζίαο θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ είρακε θαηά ηελ εμέηαζε απηψλ. Σέινο 

ππάξρεη αλαιπηηθά ε βηβιηνγξαθία θαη ε αξζνγξαθία πνπ εμεηάζηεθε θαη κειεηήζεθε 

γηα ηελ εθπφλεζε  απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 

2.1 Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη 

 

Σν ζέκα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο έρεη θπξίσο ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία 

βαζίζηεθε ζε επηζθφπεζε βηβιίσλ, άξζξσλ, λφκσλ, επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη 

δηαδηθηπαθψλ πεγέο πνπ πξνζεγγίδνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα απνζέκαηα. Σα 

ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απφδνζε ησλ βαζηθψλ νξηζκψλ ησλ 

απνζεκάησλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο επίζεο θαη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηέπεηηα δνκή ηεο πξνέξρνληαη απφ Νφκνπο, Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα, Δγθπθιίνπο θαη Απνθάζεηο απφ Γεκφζηνπο θνξείο, ηελ Κπβέξλεζε, 

νξγαληζκνχο θαη ζεζκηθά φξγαλα (π.ρ. Τπ.Οηθ., Δ.Λ.Σ.Δ. θ.α.). Ζ ρξήζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ είλαη απαξαίηεηε θαζ‟ φιε ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηήο θαη 

αλαθέξεηαη φηαλ γίλεηαη ρξήζε απηψλ. 

Ζ ζπκβνιή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Διέγρνπ ήηαλ κεγάιε θαη απνηέιεζαλ βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα απνζέκαηα 

θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. Κπξίσο ην ΓΛΠ 2 θαη ηα ΓΠΔ 200, 315, 501, 620 θαη 705 είλαη 

απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζε φιε ηελ εξγαζία. Αλαθνξέο ζε Γ.Λ.Π. 

θαη Γ.Π.Υ.Π. γίλνληαη κέζα απφ ην ζχγγξακκα ηνπ Νηδαλάηνπ (2008), “Σα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ ηα Διιεληθά”, εθδφζεηο 

ηνπ .Ο.Δ.Λ θαη ηεο Grant Thorton ελψ αλαθνξέο ζε Γ.Π.Δ. γίλνληαη κέζα απφ ην 

ζχγγξακκα “Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη Γηεζλή Πξφηππα Γηθιίδσλ Πνηφηεηαο”, 

απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC), κεηαθξαζκέλν  ζηελ Διιεληθή απφ ην 

ΟΔΛ θαη κέζα απφ ην ζχγγξακκα ησλ Λνπκληψηε, Σδίθα (2012), “Βαζηθέο Οδεγίεο 

Δθαξκνγήο Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ”. 

Σα άξζξα ησλ νπνίσλ ε επηζθφπεζε βνήζεζε ζηελ εμέηαζε θπξίσο ηνπ 

ζέκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη απηά ησλ Jensen B. (2007), Green J. W. (2013), Loughran M. 

(2014), Lewis K. (2014), Παπαδφπνπινο Γ. (2012), θαζψο θαη ηα ππφινηπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία, θαη κνπ έδσζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειέγρνπ θαη ηηο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 
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αθνινπζεζνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ απφ νξθσηφ ειεγθηή, φπσο επίζεο θαη 

ηνπ Ryan W. (2012), πνπ αθνξνχζε ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ. 

ρεηηθέο αλαθνξέο απφ πνηθηιία πεγψλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα πξνζέγγηζεο ησλ ζεκάησλ, γίλνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

εξγαζίαο θαη παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά ζηηο «Πεγέο - Βηβιηνγξαθία» ζην ηέινο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ 

 

 

3.1 Διζαγυγικά 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ζέηεη έλα κεγάιν αξηζκφ ζεσξεηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, ε επίιπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη πάληα εχθνιε, δηφηη 

επεξεάδεη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, ην κάξθεηηλγθ, ηε πνιηηηθή 

ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη θπξίσο επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο κέζσ 

ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ. Δπίζεο νη επηρεηξήζεηο δεζκεχνπλ έλα ζεκαληηθφ χςνο 

θεθαιαίσλ ζηα απνζέκαηα θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο, ιφγσ ζπκκεηνρήο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη αξθεηψλ αξηζκνδεηθηψλ κε ζεκαληηθφηεξν απηφ ηεο 

ξεπζηφηεηαο. 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ φξνπ “απνζέκαηα” θαη ε 

εμέηαζε ηεο ινγηζηηθήο ηνπο παξαθνινχζεζεο απφ ηηο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο. ηεο επφκελεο ελφηεηεο ζα κειεηήζνπκε κέζσ ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ηα νπνία θαη ζα 

ζπγθξίλνπκε κεηαμχ ηνπο, φξνπο πνπ έρνπλ άκεζε ζράζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ φπσο ε αμία θηήζεο, θαη ζα εμεηάζνπκε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο, ηελ 

απφθηεζε ηνπο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ηνπο απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο. Σέινο ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθά ηηο εξγαζίεο ηεο απνγξαθήο θαη ηεο 

απνηίκεζεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ αμία ησλ απνζεκάησλ θαη 

ζπκβάινπλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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3.2 Σα Αποθέμαηα ζηιρ Δπισειπήζειρ 

 

3.2.1 Οπιζμόρ Αποθεμάηυν 

 

Ζ ιέμε απνζέκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ελλνήζεη δηάθνξα 

πξάγκαηα φπσο θαηνρή ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή πξψησλ πιψλ, πξντφλησλ ζε 

θαηεξγαζία, εηνίκσλ πξντφλησλ, εκπνξεπκάησλ πξνο κεηαπψιεζε θαη γεληθά 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία είλαη απηά, κπνξνχκε λα ηα δνχκε, λα ηα δπγίζνπκε 

θαη λα ηα κεηξήζνπκε. 

Καηά ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην
1
 απνζέκαηα είλαη ηα πιηθά αγαζά 

πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, παξαθνινπζνχληαη απφ απηή ζηελ νκάδα 2 

ηνπ Δ.Γ.Λ.. θαη πξνέξρνληαη είηε απφ απνγξαθή, είηε απφ αγνξά, είηε απφ 

ηδηνπαξαγσγή θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, είηε απφ αληαιιαγή, είηε απφ εηζθνξά 

ζε είδνο, είηε απφ δσξεά. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά αγαζά ηα νπνία: 

(1)  πξννξίδνληαη λα πσιεζνχλ θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο· 

(2)  βξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη πξννξίδνληαη λα πσιεζνχλ φηαλ  

πάξνπλ ηε κνξθή ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ· 

(3)  πξννξίδνληαη λα αλαισζνχλ γηα ηελ παξαγσγή εηνίκσλ αγαζψλ ή ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ· 

(4)  πξννξίδνληαη λα αλαισζνχλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε ή επηζθεπή, 

θαζψο θαη ηελ ηδηνπαξαγσγή παγίσλ ζηνηρείσλ· 

(5)  πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπζθεπαζία ησλ παξαγφκελσλ εηνίκσλ 

πξντφλησλ ή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε. 

Παξφκνηνο ζρεδφλ είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ δίλεη ην γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην 

ηεο Γαιιίαο θαη αλαθέξεη φηη: «Σα απνζέκαηα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ 

εκπνξεπκάησλ, πξψησλ πιψλ ή εθνδίσλ, ππνιεηκκάησλ, πξντφλησλ 

εκηθαηεξγαζκέλσλ, εηνίκσλ πξντφλησλ ή εξγαζηψλ ππφ εθηέιεζε, εκπνξεχζηκσλ 

εηδψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηεο 

απνγξαθήο θαη ησλ νπνίσλ ε πψιεζε, ζε φπνηα θαηάζηαζε θαη αλ βξίζθνληαη ή κεηά 

απφ κεηαζρεκαηηζκφ ή θαηεξγαζία, επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο 

νπνηαζδήπνηε εθκεηαιιεχζεσο». 

                                                 
1
 Δ.Γ.Λ.. παξ. 2.2.200 
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Ο νξηζκφο πνπ δηαηππψλεη ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 

θαίλεηαη πεξηεθηηθφηεξνο θαη ίζσο λα απνδίδεη θαιχηεξα ην λφεκα ησλ απνζεκάησλ 

θαη είλαη ν εμήο: «Σα απνζέκαηα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ πιψλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ επηρείξεζε, θαη πξννξίδνληαη πξνο πψιεζε ζην πιαίζην ηεο νκαιήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο θαη ράξηλ απηήο, ή ηέινο ησλ 

πξννξηδνκέλσλ λα αλαισζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ παξαγσγήο αγαζψλ ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ». 

Σέινο θαηά ην ΓΛΠ 2 απνζέκαηα είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία: 

 θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο· 

 βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο κέρξη λα πάξνπλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή 

γηα πψιεζε· 

 είλαη πιηθά ή εθφδηα, ηα νπνία ζα αλαισζνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ. Δίλαη δειαδή πιηθά, ηα νπνία ε επηρείξεζε απνθηά κε ζθνπφ 

ηελ επεμεξγαζία ή ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ή θαηαζθεπή 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη ελζσκαηψλνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ. 

 Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ απνζεκάησλ είλαη φηη αληηζηνηρνχλ ζε 

εκπνξεχκαηα πξννξηζκέλα, είηε λα πσιεζνχλ απηνχζηα, είηε θαηφπηλ επεμεξγαζίαο 

ακέζσο ή εκκέζσο φπσο απαηηεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δπνκέλσο νη ινηπέο 

αθηλεηνπνηήζεηο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε απνζβέζεηο, απνθιείνληαη 

απφ ηνλ νξηζκφ ησλ απνζεκάησλ. 

 

3.2.2 Καηηγοπιοποίηζη Αποθεμάηυν 

 

Οη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ κφλν κηα θαηεγνξία απνζεκάησλ, ηα νπνία 

απνθαινχληαη θνηλψο εκπνξεχκαηα ή απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ. 

Οη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο φκσο κπνξνχλ λα έρνπλ ηηο εμήο ηέζζεξεηο 

θαηεγνξίεο απνζεκάησλ: 

1. Πξψηεο θαη Βνεζεηηθέο Ύιεο: Τιηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ άκεζα ζην 

παξαγφκελν πξντφλ (π.ρ. ζηνλ θαηαζθεπαζηή μχιηλσλ ηξαπεδηψλ, ηα απνζέκαηα 

ηνπ μχινπ). 
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2. Αλαιψζηκα Τιηθά: Τιηθά ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ άκεζα ζην 

παξαγφκελν πξντφλ (π.ρ. ζηνλ θαηαζθεπαζηή μχιηλσλ ηξαπεδηψλ, ηα απνζέκαηα 

ηνπ θφιιαο θαη θαξθηψλ). 

3. Παξαγσγή ζε Δμέιημε: Πξντφληα ηα νπνία βξίζθνληαη αθφκα ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, έρεη ελζσκαησζεί ζε απηά έλα κέξνο ηνπ παξαγσγηθνχ θφζηνπο, θαη 

ζα παξακείλνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία έσο φηνπ νινθιεξσζνχλ θαη 

ελζσκαησζεί ζε απηά φιν ην απαηηνχκελν παξαγσγηθφ θφζηνο. 

4. Έηνηκα Πξντφληα: Πξντφληα ηα νπνία είλαη έηνηκα γηα πψιεζε. Έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη έρεη ελζσκαησζεί ζε απηά φιν ην 

απαηηνχκελν παξαγσγηθφ θφζηνο. 

 

3.2.3 Απόκηηζη Αποθεμάηυν 

 

Μηα εκπνξηθή επηρείξεζε απνθηά ηα απνζέκαηα ηεο ζε ηειεηνπνηεκέλε κνξθή 

θαη κεηά απφ ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα πνπιά ζηελ κνξθή ηελ νπνία ηα αγφξαζε 

ρσξίο λα επέκβεη πάλσ ζε απηά. 

ε αληίζεζε, κηα βηνκεραληθή επηρείξεζε απνθηά ηα απνζέκαηά ηεο  

θαηαζθεπάδνληάο/παξάγνληαο ηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε βηνκεραληθή επηρείξεζε 

πθίζηαηαη ηνπο παξαθάησ ηχπνπο παξαγσγηθψλ εμφδσλ: 

1. Άκεζα Τιηθά: Κφζηνο πιηθψλ αγαζψλ ην νπνίν κπνξεί λα εληνπηζηεί άκεζα ζην 

παξαγφκελν πξντφλ (π.ρ. γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή μχιηλσλ ηξαπεδηψλ, ην θφζηνο ηνπ 

μχινπ είλαη άκεζν θφζηνο πιηθψλ). 

2. Άκεζα Δξγαηηθά: Κφζηνο εξγαηηθψλ ην νπνίν κπνξεί λα εληνπηζηεί άκεζα ζην 

παξαγφκελν πξντφλ (π.ρ. γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή μχιηλσλ ηξαπεδηψλ, ην θφζηνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξαπεδηνχ είλαη άκεζν 

θφζηνο εξγαηηθψλ). 

3. Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα: Όια ηα παξαγσγηθά έμνδα, εθηφο απφ ηα άκεζα πιηθά 

θαη ηα άκεζα εξγαηηθά, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

πξντφληνο (π.ρ. γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή μχιηλσλ ηξαπεδηψλ, ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο 

πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξαπεδηνχ). 
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3.2.4 Πποζδιοπιζμόρ Ποζόηηηαρ Αποθεμάηυν 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο ησλ απνζεκάησλ θπξίσο ζηε ιήμε ηεο 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, δηφηη φπσο 

πξναλαθέξακε ην χςνο ηνπο επεξεάδεη ηα θέξδε, άξα θαη ηε θνξνινγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ εηθφλα ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη αξθεηνχο αξηζκνδείθηεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

Οη επηρεηξήζεηο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ είηε ην 

ζχζηεκα ηεο δηαξθνχο απνγξαθήο, είηε ηεο πεξηνδηθήο απνγξαθήο, ηα νπνία ζα δνχκε 

αλαιπηηθά παξαθάησ. ην ηέινο ηεο ρξήζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζδηνξίζνπλ αθξηβψο ηελ πνζφηεηα ησλ απνζεκάησλ ηνπο, θαη απηφ ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ηεο δηαξθνχο απνγξαθήο γηα λα ειέγμνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ ινγηζηηθψλ 

ηνπο βηβιίσλ θαη γηα λα εληνπίζνπλ ηπρψλ απψιεηεο απφ θαηαζηξνθέο ή θινπέο, θαη 

ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ηεο πεξηνδηθήο απνγξαθήο ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπλ ηα 

απνζέκαηα πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ ζηηγκή θιεηζίκαηνο ηεο ρξήζεο φπσο επίζεο θαη 

ην θφζηνο πσιεζέλησλ ηεο πεξηφδνπ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη δπν βήκαηα: 

(1) ηελ θπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαη (2) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηδηνθηήηε 

ησλ απνζεκάησλ. 

1) Φπζηθή απνγξαθή είλαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή θαηακέηξεζε θαη απνηίκεζε ησλ 

απνζεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο επηρείξεζεο. 

2) Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν ηδηνθηήηεο ησλ απνζεκάησλ πξέπεη λα απαληεζνχλ δπν 

εξσηήκαηα: Δάλ φια ηα αγαζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ππνινγηζκφ αλήθνπλ 

ζηελ επηρείξεζε; Καη εάλ ε επηρείξεζε θαηέρεη απνζέκαηα ηα νπνία δελ έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζεκάησλ; 

Αγαζά ζε κεηαθνξά: είλαη κηα πεξίπινθε πεξίπησζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ηδηνθηεζίαο ησλ απνζεκάησλ φηαλ απηά θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο βξίζθνληαη ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο απφ ηνλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή. Σα απνζέκαηα απηά 

πξέπεη λα ηα ζπκπεξηιάβεη ζηελ απνγξαθή ηεο ε επηρείξεζε ε νπνία ηα έρεη λφκηκα 

ζηελ θαηνρή ηεο, θαη απηφ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηνπο φξνπο πψιεζεο πνηα 

επηρείξεζε δειαδή θέξεη ηελ επζχλε θαηά ηελ κεηαθνξά (FOB shipping point ε 

ηδηνθηεζία κεηαθέξεηαη ζηνλ αγνξαζηή θαηά ηελ θφξησζε ζηνλ δεκφζην κεηαθνξέα 
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θαη FOB destination ε ηδηνθηεζία κεηαθέξεηαη ζηνλ αγνξαζηή θαηά ηελ εθθφξησζε 

απφ ηνλ δεκφζην κεηαθνξέα)
2
.  

Αγαζά ηξίησλ πξνο πψιεζε: είλαη ζπλεζηζκέλν ζε επηρεηξήζεηο λα θαηέρνπλ 

απνζέκαηα ηξίησλ ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα πνπιήζνπλ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηξίησλ 

κε θάπνηα πξνκήζεηα, ρσξίο φκσο ηα απνζέκαηα απηά λα ηνπο αλήθνπλ. 

 

3.2.5 Πποζδιοπιζμόρ Ύτοςρ Αποθεμάηυν 

 

Ο θχξηνο θαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ χςνπο ησ απνζεκάησλ είλαη νη 

πσιήζεηο κηαο επηρείξεζεο ή θαιχηεξα νη αλακελφκελεο πσιήζεηο. Απμεκέλα φκσο ή 

κεησκέλα απνζέκαηα ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο φπσο πςειά θφζηε δηαηήξεζεο θαη κεγάιε δέζκεπζε θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή αλεπάξθεηα απνζέκαηνο. 

Γηα λα κπνξέζεη λα πξνζδηνξηζηεί ην άξηζην χςνο ησλ απνζεκάησλ πνπ πξέπεη 

λα έρεη κηα επηρείξεζε ζηελ θαηνρή ηεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο  

πνπ εμππεξεηνχλ απηέο ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθφηεξα απφ απηά  ην 

MRP (Materials Requirements Planning) θαη ην JIT (Just in Time) ηα νπνία απαηηνχλ 

φκσο ηελ ππνζηήξημε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Δπί ηνπ παξφληνο δελ ζα αζρνιεζνχκε πεξηζζφηεξν δηφηη δελ αθνξά άκεζα ην 

ζέκα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο θαη ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα φπνπ ζα 

δνχκε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ. 

 

 

3.3 Αξία Κηήζευρ Αποθεμάηυν 

 

Οη αγνξέο ησλ απνζεκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο 

νκάδαο 2 ηνπ Δ.Γ.Λ.. κε ηελ ηηκή θηήζεσο ηνπο, δειαδή κε ηελ ηηκνινγηαθή αμία
3
 

(αμία πνπ αλαγξάθεηαη ζηα ηηκνιφγηα αγνξάο κεησκέλε θαηά ηηο ρνξεγνχκελεο 

εθπηψζεηο θαη απαιιαγκέλε απφ πνζά θφξσλ θαη ηειψλ ηα νπνία δελ επηβαξχλνπλ 

                                                 
2
 Καηά ηελ Ακεξηθάληθε βηβιηνγξαθία [Weygandt J., Kimmel P., Kieso D. (2011), ζει. 252] 

3
 Σα πνζά ηνπ Φ.Π.Α. θαηαρσξνχληαη ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.00 φπνπ θαη ζα γίλεη 

ζπκςεθηζκφο κε ηα πνζά ηνπ Φ.Π.Α. πνπ πηζηψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ 54.00 θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο 

πσιήζεηο (ε πεξίπησζε ηνπ κε εθπηπηφκελνπ Φ.Π.Α. αλαιφγσο ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, απνηειεί 

εηδηθφ έμνδν αγνξψλ). 
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ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα) πξνζαπμεκέλε κε ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο
4
 (εθείλα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηξφπν άκεζν γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε αγνξά κέρξη ηελ 

παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ αγαζψλ). 

πγθεθξηκέλα ε αμία θηήζεσο πεξηιακβάλεη: 

1. Σηκνινγηαθή αμία. 

2. Δθπηψζεηο αγνξάο. 

3. Αζθάιηζηξα κεηαθνξάο. 

4. Έμνδα ζπζθεπαζίαο. 

5. Πξνκήζεηα αγνξάο. 

6. Υαξηφζεκα ζπλαιιαγκαηηθήο. 

7. Δθθνξησηηθά ζηελ απνζήθε εθθφξησζεο ή παξαιαβήο. 

8. Δπηπιένλ ζηα απνζέκαηα εζσηεξηθνχ πεξηιακβάλνληαη ηα κεηαθνξηθά απφ 

απνζήθε πξνκεζεπηή ζε απνζήθε αγνξαζηή. 

9. Δλψ ζηα απνζέκαηα πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ πεξηιακβάλνληαη: 

 Μεηαθνξηθά απφ απνζήθε πξνκεζεπηή έσο ην ηεισλείν πξννξηζκνχ. 

 Έμνδα ηεισληαθνχ ρψξνπ, απνζήθεπηξα θ.ιπ. 

 Πξαθηνξεηαθά. 

 Ακνηβή θαη έμνδα εθηεισληζηή. 

 Μεηαθνξηθά απφ ηεισλεηαθφ ρψξν ζηελ απνζήθε ηνπ αγνξαζηή. 

 Ακνηβή θαη έμνδα ηξαπέδεο γηα ην δηαθαλνληζκφ. 

 Έμνδα ζεψξεζεο ηηκνινγίνπ ή έμνδα εγθξίζεσο εηζαγσγήο. 

Ζ ηηκνινγηαθή αμία είλαη ε αμία αγνξάο πνπ αλαγξάθεηαη ζηα ηηκνιφγηα 

αγνξψλ πνπ εθδίδνπλ νη πξνκεζεπηέο, κεησκέλε θαηά ηηο εθπηψζεηο πνπ θάζε θνξά 

ρνξεγνχληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη απαιιαγκέλε απφ ηνπο θφξνπο θαη ηα ηέιε 

πνπ δε βαξχλνπλ ηειηθά ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Αλ απφ ζθάικα ηνπ πξνκεζεπηή 

γξάθηεθε ηηκή δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ ζπκθσλήζεθε, αθπξψλεηαη ην ηηκνιφγην 

θαη εθδίδεηαη λέν ή εθδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή πηζησηηθφ ηηκνιφγην γηα ηε 

δηαθνξά. Αλ ν πξνκεζεπηήο ηζρπξίδεηαη φηη ε ηηκή πνπ έγξαςε ζην ηηκνιφγην είλαη 

απηή πνπ ζπκθσλήζεθε, ε αγνξάζηξηα επηρείξεζε, κέρξη άξζεσο ηεο 

ακθηζβεηήζεσο, κπνξεί λα θάλεη πξφβιεςε γηα ηε δηαθνξά. 

                                                 
4
 Σα έμνδα απηά θαηαρσξνχληαη απ‟ επζείαο ζηε ρξέσζε ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ ηεο νκάδαο 2. ε 

πεξίπησζε πνπ θαηαρσξεζνχλ ζε ινγαξηαζκνχο εμφδσλ ηεο νκάδαο 6 κεηαθέξνληαη κε αληηινγηζκφ 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 2. 
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Σα έμνδα κε αξίζκεζε 3 έσο 9 απνηεινχλ ηα εηδηθά έμνδα αγνξψλ ηα νπνία 

είλαη ηα άκεζα έμνδα πνπ γίλνληαη κέρξη ηελ παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ αγαζψλ. 

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε απφ ηελ παξάδνζε 

ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ πσιεηή κέρξη ηελ παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ηνπο, φπσο 

είλαη ηα έμνδα θνξηψζεσο, νη λαχινη, ηα αζθάιηζηξα, νη δαζκνί, ηα δηθαηψκαηα 

ΟΛΠ, ηα δηθαηψκαηα πξαγκαηνγλσκφλσλ γηα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή επαιήζεπζε 

ησλ εκπνξεπκάησλ, νη πξνκήζεηεο αγνξάο πνπ θαηαβάιινληαη ζε  δηακεζνιαβνχληα 

πξφζσπα (αληηπξνζψπνπο θ.ιπ.) θαη γεληθά θάζε έμνδν πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά. 

ηελ αμία θηήζεσο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο έμνδα: 

1. Σα γεληθά έμνδα αγνξψλ πνπ αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηκήκαηνο. 

2. Σν «ζπλεπαγφκελν θφζηνο» ή θφζηνο θαηνρήο ησλ απνζεκάησλ. 

3. Σα έμνδα απνζεθεχζεσο ζηηο Γεληθέο Απνζήθεο ε ζε ειεχζεξε δψλε. 

4. Σα έμνδα απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ ζε ηξίηνπο ή ζε ππνθαηαζηήκαηα γηα πψιεζε. 

5. Σα γεληθά έμνδα δηαρεηξίζεσο , δηαζέζεσο θαη ρξεκαηνδνηήζεσο. 

 

Καηά ην ΓΛΠ 2, ην νπνίν είλαη ζπλνπηηθφηεξν ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ, αλαθέξεη 

φηη ην θφζηνο αγνξάο πεξηιακβάλεη: 

 ηελ ηηκή αγνξάο ησλ απνζεκάησλ, 

 ηνπο δαζκνχο εηζαγσγήο, 

 άιινπο θφξνπο εθηφο εθείλσλ πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα επαλαθηήζεη 

απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο (π.ρ. Φ.Π.Α.), 

 ηα κεηαθνξηθά έμνδα αγνξάο, παξάδνζεο θαη 

 άιια έμνδα πνπ είλαη άκεζα επηξξηπηέα ζηελ αγνξά ησλ απνζεκάησλ. 

Δλψ απφ ην θφζηνο αγνξάο αθαηξνχληαη: 

 εκπνξηθέο εθπηψζεηο, 

 κεηψζεηο ηηκψλ θαη 

 άιια παξφκνηα ζηνηρεία. 

ηεο δχν επφκελεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα εμεηάζνπκε ηελ 

απνγξαθή θαη ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη ηνπ θφζηνπο κελφλησλ απνζεκάησλ. 
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3.4 Απογπαθή Αποθεμάηυν 
 

3.4.1 Έννοια και Γιάκπιζη Απογπαθήρ Αποθεμάηυν 

 

Απνγξαθή είλαη ε λεπτομερής και αναλστική καταγραυή, ποσοτική και 

ποιοτική καταμέτρηση θαη αποτίμηση φισλ ησλ ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδνο. 

Γηαθξίλεηαη ζε: 

 Γεληθή απνγξαθή (πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη 

απνηππψλεηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ). 

 Μεξηθή απνγξαθή (π.ρ. κφλν εκπνξεπκάησλ, παγίσλ θ.ιπ.) 

 Σαθηηθή απνγξαθή (απηή πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ πξνγξακκαηίδεηαη λα γίλεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα). 

 Έθηαθηε απνγξαθή (απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

έθηαθηεο ζπγθπξίεο). 

 Δμσηεξηθή ή εμσινγηζηηθή ή πξαγκαηηθή απνγξαθή, φηαλ ηα ζηνηρεία ηεο  

νηθνλνκηθήο κνλάδνο, αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη πξαγκαηηθά θαη 

άζρεηα απφ ηα δεδνκέλα ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ (Physical inventory). 

 Δζσηεξηθή ή εζσινγηζηηθή απνγξαθή, φηαλ ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο 

αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα δεδνκέλα ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. 

 Ηδξπηηθή απνγξαθή. 

 

3.4.2 κοπόρ και Δπγαζίερ Απογπαθήρ 

 

θνπφο ηεο απνγξαθήο είλαη ε νηθνλνκηθή κνλάδα λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

πεξηνπζηαθή ηεο θαηάζηαζε θαη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλέπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο.
5
 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνγξαθήο νη επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζηηο εμήο 

εξγαζίεο: 

                                                 
5
 Ζ θαζαξή ζέζε (ΚΘ = Δ - Τ) ηεο επηρείξεζεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο αλ ζπγθξηζεί κε ηελ θαζαξή 

ζέζε έλαξμεο ηεο ρξήζεο πξνζδηνξίδεη ην απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο εθφζνλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο δελ έιαβαλ ρψξα εηζθνξέο ή αλαιήςεηο θεθαιαίσλ θαη θεξδψλ απφ 

ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο. Αιεθαληήο Γ. (2008), ζει. 16 

 ΚΘ έλαξμεο < ΚΘ ιήμεο = Κέξδνο 

 ΚΘ έλαξμεο > ΚΘ ιήμεο = Εεκηά 
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 Πξνεηνηκαζία γηα απνγξαθή. Ζ απνγξαθή πξέπεη λα νξγαλσζεί θαηά ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ψζηε ε πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

απνγξαθήο λα απνηππσζεί ζσζηά θαη λα πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Δηδηθφηεξα γηα ηα απνζέκαηα νη απνγξαθείο πξέπεη λα 

επηζθεθηνχλ φινπο ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο απνζεθεχνληαη απνζέκαηα θαη λα 

ειέγμνπλ: 1) εάλ ηα πξνο απνγξαθή απνζέκαηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά, 2) εάλ 

ππάξρνπλ απνζέκαηα αθαηάιιεια θαη ειαηησκαηηθά θαη 3) εάλ ππάξρνπλ 

απνζέκαηα θπξηφηεηαο ηξίησλ. 

 Πξαγκαηνπνίεζε απνγξαθήο. 

α) Αλαγλψξηζε ζηνηρείσλ απνγξαθήο. Σα ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο πεξηνπζίαο 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θα πεξηγξάθνληαη κε αθξίβεηα ψζηε λα 

εληαρζνχλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ. Γηα 

ηελ πεξηγξαθή ηεο ρξήζηκα ζηνηρεία απνηεινχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

ζπλαιιαγψλ  φπσο ηα ηηκνιφγηα θαζψο θαη νη ινγαξηαζκνί ζηνπο νπνίνπο 

παξαθνινπζνχληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία. Ζ αλαγλψξηζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

ην πξνζσπηθφ ην νπνίν γλσξίδεη θαιά ηα ζηνηρεία απηά. Γηα ηελ απνγξαθή ησλ 

απνζεκάησλ επηιέγνληαη ππάιιεινη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηαθίλεζε ηνπο 

(αγνξέο, πσιήζεηο, παξαγσγή, απνζήθε). 

β) Καηακέηξεζε ζηνηρείσλ απνγξαθήο. Με ηνλ φξν θαηακέηξεζε δελ ελλννχκε 

κφλν ηελ πνζνηηθή θαηακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ αιιά θαη ηε ζπκθσλία ησλ 

ρξεσζηηθψλ θαη πηζησηηθψλ ππνινίπσλ (πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ θ.ιπ.) κε ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. 

εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θαηακέηξεζεο είλαη ε μονάδα μέηπηζηρ ε νπνία 

πξέπεη λα είλαη ίδηα κε ηελ κνλάδα κέηξεζεο πνπ ε επηρείξεζε ζπλαιιάζζεηαη 

θαη παξαθνινπζεί ηα απνζέκαηα ζην βηβιίν απνζήθεο. 

Καηά ηελ θαηακέηξεζε πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ππυηόκολλα καηαμέηπηζηρ 

ζηα νπνία αλαθέξεηαη  ν ηφπνο, ε εκεξνκελία, ην αληηθείκελν θαηακέηξεζεο, νη 

πνζφηεηεο πνπ θαηακεηξήζεθαλ θαη νη δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζχγθξηζε κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. 

Οη διαθοπέρ απογπαθήρ πνπ ηπρψλ πξνθχςνπλ πξέπεη λα ηίζεληαη ππφςε ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηέινο ηα πξσηφθνιια πξέπεη λα απσειοθεηούνηαι ψζηε λα 

απνδεηθλχνπλ ζηνλ νπνηνδήπνηε έιεγρν φηη ε απνγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

θάζε επηκέιεηα θαη ζνβαξφηεηα. 
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 Δπεμεξγαζία απνγξαθέλησλ ζηνηρείσλ. Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα 

επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο γηα λα δηαπηζηψζεη φηη είλαη ζσζηά, 

δειαδή λα εθαξκφζεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νη νπνίεο 

λα πεξηνξίδνπλ ηα ιάζε, πξηλ ηα θαηαρσξήζεη ζην ζεσξεκέλν βηβιίν. 

Ζ απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ δπν νκάδεο απνγξαθήο θαη ηα 

ζηνηρεία λα αληηπαξαβάιινληαη κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ γηα λα δηαπηζησζνχλ 

ηπρψλ δηαθνξέο. ηελ ζπλέρεηα λα επαλαιάβνπλ ηελ απνγξαθή καδί, γηα ηα 

απνζέκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ψζηε λα ηαθηνπνηεζνχλ θαη λα 

παξαδψζνπλ ηα ζηνηρεία ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ ινγηζηεξίνπ, ν νπνίνο ζα ηε 

ζπγθξίλεη κε ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ απνζεθψλ. 

 Καηαρψξεζε απνγξαθέλησλ βηβιίσλ ζην ζεσξεκέλν βηβιίν απνγξαθψλ.  

 Απνηίκεζε απνγξαθέλησλ ζηνηρείσλ.  

 

3.4.3 Αποθέμαηα Μη Γεκηικά Απογπαθήρ 

 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πξνο απνγξαθή απνζεκάησλ ηα νπνία δελ είλαη δεθηηθά 

θαηακεηξήζεσο. Παξάδεηγκα ηέηνησλ είλαη ν ιηγλίηεο ησλ ειεθηξηθψλ εξγνζηαζίσλ, 

ην ζεηάθη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ιηπαζκαηνβηνκεραλίεο σο πξψηε χιε, φπσο επίζεο 

θαη ην ζθξαπ (παιαηά ζίδεξα) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ραιπβνπξγίεο, ηα νπνία 

ελαπνζέηνληαη ζε “ιφθνπο” νη νπνίνη θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ απνγξαθή ηνπο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο νη σο άλσ εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εξγαζία εκπεηξνγλσκφλσλ 

(κεραληθνχο, ρεκηθνχο, θ.α.), ή ιακβάλνπλ σο ππφινηπν απνγξαθήο ην ινγηζηηθφ 

ππφινηπν πνπ εκθαλίδεη ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο ε κεξίδα ηεο απνζήθεο. Σα 

απνζέκαηα απηά ηα ζηνηβάδνπλ ζπλήζσο ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ψζηε φηαλ 

εμαληιεζεί  “ιφθνο” λα ζπγθξίλνπλ ην κεδεληθφ ππφινηπν κε ην ππφινηπν ηεο 

απνζήθεο θαη κε ηηο πξνθχπηνπζεο απνθιίζεηο λα δηνξζψζνπλ ηα ππφινηπα ησλ 

κεξίδσλ απνζήθεο. 

 

3.4.4 Λογιζηικοποίηζη Γιαθοπών Απογπαθήρ 

 

Οη δηαθνξέο απνγξαθήο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη άκεζα κε ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο, ψζηε νη ινγαξηαζκνί ηνπ ηζνινγηζκνχ λα εκθαλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο. Νφκηκα 
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δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθψλ απηψλ απνηεινχλ ηα πξσηφθνιια θαηακέηξεζεο επί 

ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εγθξηηηθέο ππνγξαθέο ηεο δηνίθεζεο ή ζπλεκκέλν 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ.  

Δηδηθφηεξα ηα ειιείκκαηα θαη ηα πιενλάζκαηα απνζεκάησλ θαηαρσξνχληαη 

ζηηο θαξηέιεο απνζήθεο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαηά πνζφηεηα θαη αμία. 

 

3.4.5 ςζηήμαηα Απογπαθήρ 

 

1. Γηαξθήο απνγξαθή 

Σν Δ.Γ.Λ..
6
 καο δίλεη ηελ έλλνηα ηεο δηαξθνχο απνγξαθήο: 

“Με ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνζνηηθήο δηαθηλήζεσο θάζε 

απνζέκαηνο εμαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο πνζνηηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ, δειαδή 

εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε ζηηγκή  ε αθξηβήο γλψζε ηνπ πνζνηηθνχ ππνινίπνπ ηεο 

απνζήθεο. 

Με ηελ απνηίκεζε ησλ πνζνηηθψλ δηαθηλήζεσλ ησλ απνζεκάησλ επηηπγράλεηαη 

ε δηαξθήο απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ, δειαδή ε δηαξθήο γλψζε ηεο πνζφηεηαο θαη 

αμίαο ησλ απνζεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο.” 

Γειαδή ζχζηεκα ηεο δηαξθνχο απνγξαθήο επηηξέπεη ηελ άκεζε ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα, ην θφζηνο αλά κνλάδα θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε 

είδνο εκπνξεχκαηνο. Πξφθεηηαη βέβαηα γηα κηα δηαδηθαζία, πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

δαπαλεξή, επεηδή ηεξνχληαη αλαιπηηθνί ινγαξηαζκνί, γηα θάζε είδνο απνζέκαηνο, 

θαηά πνζφηεηα θαη θφζηνο. 

Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ηεξνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο απνζεκάησλ θαηά ηελ 

κέζνδν ηεο δηαξθνχο απνγξαθήο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Δ.Γ.Λ..
7
 αληί λα δηελεξγνχλ πξαγκαηηθή απνγξαθή γηα φια ηα είδε θαηά ηελ ιήμε 

ηεο ρξήζεσο, λα εθαξκφδνπλ ηελ κέζνδν ηεο πεξηνδηθήο απνγξαθήο. 

2. Πεξηνδηθή απνγξαθή 

χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή ε απνγξαθή, γηα θάζε θαηεγνξία εηδψλ, γίλεηαη 

κέζα ζηε ρξήζε, αιιά ζε θαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο πνπ θξίλνληαη θαηάιιεινη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φια ηα είδε ζα απνγξάθνληαη 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά κέζα ζηε ρξήζε. 

                                                 
6
 ΠΓ 1123/1980, παξ. 5.215, πεξ. 7 

7
 ΠΓ 1123/1980, παξ. 2.2.204, πεξ. 2 

http://www.euretirio.com/2010/06/diarkis-apografi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/kostos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/logariasmos.html
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Σν ζχζηεκα ηεο πεξηνδηθήο απνγξαθήο εθαξκφδεηαη φηαλ δελ ελδηαθέξεηαη ε 

επηρείξεζε λα έρεη άκεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο κνλάδεο θαη ην θφζηνο αλά 

κνλάδα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρεη πσιήζεη θαη απηψλ πνπ έρεη αθφκα ζηελ 

θπξηφηεηα ηεο. 

 

 

3.5 Αποηίμηζη Αποθεμάηυν 

 

3.5.1 Δννοιολογικόρ Πποζδιοπιζμόρ ηυν Σιμών Αποηιμήζευρ ηυν Αποθεμάηυν 

 

1. Κφζηνο απνζεκάησλ. 

Όπσο αλαθέξεη ην ΓΛΠ 2 θφζηνο απνζεκάησλ είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα θηάζνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη. Πεξηιακβάλεη ην 

θφζηνο αγνξάο, ην θφζηνο κεηαπνίεζεο θαη ην θφζηνο ινηπψλ δαπαλψλ ηα νπνία θαη 

ζα δνχκε παξαθάησ. 

 

2. Σν θφζηνο αγνξάο (ή ηηκή θηήζεσο) ησλ απνζεκάησλ. 

Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ 

πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη επηβαξχλζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, άκεζα ή 

έκκεζα, γηα λα θέξνπλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζηε ζεκεξηλή ηνπ θαηάζηαζε θαη ζέζε. 

Γηαθξίλνπκε δχν πεξηπηψζεηο θφζηνπο θηήζεσο: Σν θφζηνο (ή ηηκή) θηήζεσο αγνξάο, 

πνπ αλαθέξεηαη ζηα εκπνξεχκαηα θαη ζηηο πξνο βηνκεραλνπνίεζε θαη γεληθφηεξα 

πξνο αλάισζε χιεο, θαη ην θφζηνο παξαγσγήο πνπ αλαθέξεηαη ζην θφζηνο (ή αμία) 

θηήζεσο ησλ παξαγφκελσλ απφ ηελ επηρείξεζε αγαζψλ (πξντφλησλ, ππνπξντφλησλ 

θ.ιπ.). 

Κφζηνο αγνξάο ή ηηκή θηήζεσο ηεο κνλάδαο ηνπ αγνξαδφκελνπ αγαζνχ είλαη ε 

ηηκνινγηαθή αμία αγνξάο, κεησκέλε κε ηηο εθπηψζεηο θαη απμεκέλε κε ηα εηδηθά 

έμνδα αγνξάο (άκεζν θφζηνο αγνξάο) φπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 

3. Σν θφζηνο κεηαπνίεζεο ησλ απνζεκάησλ. 

Σν ΓΛΠ 2 αλαθέξεη ην θφζηνο κεηαπνίεζεο πνπ αθνξά ηηο παξαγσγηθέο 

κνλάδεο θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ πιψλ ζε έηνηκα αγαζά φπνπ γίλεηαη θαηαλνκή ησλ: 

 Άκεζσλ εξγαηηθψλ, 

http://www.euretirio.com/2010/06/periodiki-apografi.html


18 

 

 ηαζεξψλ γεληθψλ εμφδσλ παξαγσγήο θαη  

 Μεηαβιεηψλ γεληθψλ εμφδσλ παξαγσγήο. 

 

4. Σν ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο 

Καηά ην Δ.Γ.Λ.., ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο είλαη ην άκεζν θφζηνο αγνξάο 

(ή ηηκή θηήζεσο) ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ δηαθφξσλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ, πξνζαπμεκέλν κε ηα γεληθά (έκκεζα) έμνδα αγνξψλ, 

θαζψο θαη κε ηα άκεζα θαη έκκεζα έμνδα παξαγσγήο (θφζηνο θαηεξγαζίαο) πνπ 

δαπαλήζεθαλ γηα λα θηάζνπλ ηα παξαρζέληα αγαζά ζηε ζέζε θαη θαηάζηαζε πνπ 

βξίζθνληαη θαηά ηελ απνγξαθή. 

Σν ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο ππνινγίδεηαη κε κία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ 

ππνινγίδεηαη θαη ε ηηκή θηήζεσο  θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο γίλεηαη, είηε θαηά ηνλ 

ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Δ.Γ.Λ.., είηε θαηά άιιν ηξφπν (εζσινγηζηηθφ ή 

εμσινγηζηηθφ), πνπ εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ε επηρείξεζε. 

 

5. Ζ ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο 

Καηά ην Δ.Γ.Λ.. ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο είλαη ε ηηκή αληηθαηαζηάζεσο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ απνζέκαηνο, δειαδή ε ηηκή ζηελ νπνία ε νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνκεζεπηεί ην αγαζφ, θαηά ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο απνγξαθήο, 

απφ ηε ζπλήζε αγνξά, κε ζπλήζεηο φξνπο θαη θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ρσξίο 

λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ πεξηπησζηαθά θαη πξνζσξηλά γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ 

αδηθαηνιφγεηεο δηαθπκάλζεηο ηηκψλ. 

Ζ ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο δηακνξθψλεηαη κε ην ζπλππνινγηζκφ φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο. 

 

6. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 

Καηά  ην ΓΛΠ 2 θαη ην Δ.Γ.Λ.., θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε 

εθηηκψκελε ηηκή πσιήζεσο ηνπ απνζέκαηνο, ζηελ νπνία ππνινγίδεηαη φηη απηφ ζα 

πσιεζεί θάησ απφ ζπλζήθεο νκαιήο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

κεησκέλε κε ην θφζηνο νινθιεξψζεσο ηεο επεμεξγαζίαο (φηαλ πξφθεηηαη γηα εκηηειή 

απνζέκαηα ή απνζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηεξγαζίαο) θαη κε ηα 

έμνδα πνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο πσιήζεσο 

(θφζηε δηάζεζεο). 
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3.5.2 Αποηίμηζη ηυν Δπιμέποςρ Καηηγοπιών Αποθεμάηυν 

 

Σν ΓΛΠ 2 αλαθέξεη ζαλ γεληθή αξρή απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ ηελ 

κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο.  Δπίζεο ηφζν 

φζν ν Ν.2190/1920 (άξζξν 43 παξ. 7) φζν θαη ν Κ.Β.. (άξζξν 28 Π.Γ. 186/92)
8
 

θαζηεξψλνπλ ηνλ θαλφλα ηεο θαη‟ είδνο ρακειφηεξεο κεηαμχ θηήζεσο θαη ηξέρνπζαο 

ηηκήο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ. Οη δχν δηαηάμεηο απηέο πξέπεη λα 

εξκελεπζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε φζα επί ηνπ ζέκαηνο πξνβιέπεη ην Δ.Γ.Λ.., πξνο ην 

νπνίν ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 7α ηνπ Ν.2190/1920 επζέσο παξαπέκπεη. Έηζη, 

γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ηζρχνπλ εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ: 

 

1. Απνηίκεζε ησλ αγνξαδφκελσλ απνζεκάησλ (20,24,25,26,28). 

Σα απνζέκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αγνξέο (εκπνξεχκαηα, πξψηεο  θαη 

βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, αλαιψζηκα πιηθά, αληαιιαθηηθά πάγησλ 

ζηνηρείσλ) απνηηκνχληαη ζηελ θαη‟ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο 

θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο. 

 

2. Απνηίκεζε ησλ έηνηκσλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ (21,22,23).  

Σα απνζέκαηα (εθηφο απφ ηα ππνιείκκαηα θαη ππνπξντφληα) πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ παξαγσγή ηεο επηρεηξήζεσο θαη πξννξίδνληαη, είηε γηα πψιεζε  σο έηνηκα 

πξντφληα, είηε γηα παξαπέξα επεμεξγαζία πξνο παξαγσγή έηνηκσλ πξντφλησλ, 

απνηηκνχληαη ζηελ θαη‟ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηζηνξηθνχ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη ηνπ θφζηνπο ζην νπνίν ε επηρείξεζε κπνξεί λα παξάγεη ηα απνζέκαηα 

θάζε είδνπο θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε αδπλαηεί 

λα πξνζδηνξίζεη ην ηειεπηαίν απηφ θφζηνο, αληί απηνχ ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ε θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία. 

 

3. Απνηίκεζε ησλ ζπκπαξάγσγσλ πξντφλησλ. 

πκπαξάγσγα είλαη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο 

απηήο πξψηεο χιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

                                                 
8
 Σν άξζξν 28 ηνπ ΠΓ 186/92, φπσο θαη φιν ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, θαηαξγήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 

Δ‟ ηνπ λ.4093/12 (ΚΦΑ) 
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Σα ζπκπαξάγσγα πξντφληα απνηηκνχληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη  θαζαξήο  ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

Δηδηθφηεξα σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θηήζεσο απηψλ 

ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Σα ζπκπαξάγσγα πξντφληα έρνπλ εληαίν θφζηνο παξαγσγήο, ην νπνίν, κεηά ηελ 

κείσζε ηνπ θαηά ηελ αμία απνηηκήζεσο ησλ ηπρφλ ππνπξντφλησλ θαη ππνιεηκκάησλ, 

θαηαλέκεηαη κεηαμχ απηψλ κε θξηηήξην ηελ αμία ηνπο ζε θαζαξέο ηηκέο πσιήζεσο. 

 

4. Απνηίκεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. 

Διαηησκαηηθά είλαη ηα πξντφληα, εμαηηίαο ειαηησκαηηθήο παξαγσγήο ή 

θαηαζθεπήο, δηαθέξνπλ απφ ηα ινηπά θαλνληθά πξντφληα θαη πσινχληαη κε ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ ειαηησκαηηθνχ ζε ηηκή θαηψηεξε ηεο θαλνληθήο. 

Σα ειαηησκαηηθά  πξντφληα, αλάινγα κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη, 

απνηηκνχληαη σο εμήο: 

 ε πεξίπησζε πνπ ην ειαηησκαηηθφ πξντφλ πξφθεηηαη λα δηαηεζεί κε ην ειάηησκα 

ηνπ ζε κηθξφηεξε ηηκή, ε απνηίκεζε ηνπ γίλεηαη ζηελ πηζαλή ηηκή πσιήζεσο ηνπ. 

Σν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ κεηψλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξαγσγήο, ε δηαθνξά δελ απνηειεί ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο ηνπ θαλνληθνχ ή 

ησλ θαλνληθψλ πξντφλησλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ην ειαηησκαηηθφ πξντφλ πξφθεηηαη λα δηαηεζεί κε ηα ειάηησκα 

ηνπ κε κηθξή έθπησζε, απνηηκάηαη (θνζηνινγείηαη) φπσο θαη ην θαλνληθφ πξντφλ. 

ηελ  πεξίπησζε δειαδή απηή ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο δηαηξείηαη κε ηε 

ζπλνιηθή παξαγσγή ζε κνλάδεο θαλνληθψλ θαη ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ, θαη 

απφ ηε δηαίξεζε απηή πξνθχπηεη εληαίν θαηά κνλάδα θφζηνο παξαγσγήο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ην ειαηησκαηηθφ πξντφλ δελ είλαη δπλαηφ ή δελ ζπκθέξεη λα 

δηαηεζεί ζηελ αγνξά κε ην ειάηησκα ηνπ, θαη γηα ην ιφγν απηφλ επαλεηζάγεηαη 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηνπ ειαηηψκαηνο, ηα έμνδα 

ηεο πξφζζεηεο θαηεξγαζίαο βαξχλνπλ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο θαη φρη κφλν 

εθείλε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. ηελ 

πεξίπησζε ζπλεπψο απηή ε απνηίκεζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο γίλεηαη ζην 

ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπ. 
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 ε πεξίπησζε πνπ ην ειαηησκαηηθφ πξντφλ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζαλ πξψηε χιε, ε απνηίκεζε 

ηνπ γίλεηαη ζηελ ηηκή ηεο πξψηεο χιεο πνπ ππνθαζηζηά. 

 

5. Απνηίκεζε ησλ ππνπξντφλησλ. 

Σα ππνπξντφληα, εθφζνλ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε, απνηηκνχληαη ζηελ πηζαλή 

ηηκή πσιήζεσο ηνπο, κεησκέλε κε ηα άκεζα έμνδα πσιήζεσο, φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ππνιεηκκάησλ. Όηαλ φκσο πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ 

ίδηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, απνηηκνχληαη ζηελ ηηκή ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπο, δειαδή 

ζηελ ηηκή πνπ ζα αγνξάδνληαλ, είηε ηα ζπγθεθξηκέλα ππνπξντφληα, είηε άιια 

ηζνδχλακεο αμίαο, κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απηή. 

 

6. Απνηίκεζε ησλ ππνιεηκκάησλ. 

Τπνιείκκαηα είλαη πιηθά θαηάινηπα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζία (π.ρ. απφ 

βακβάθη, απνθφκκαηα ράξηνπ). 

Σα ππνιείκκαηα απνηηκνχληαη ζηελ πηζαλή ηηκή πσιήζεσο ηνπο, κεησκέλε κε ηα 

άκεζα έμνδα πνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ πψιεζε ηνπο. 

 

3.5.3 Μέθοδοι Αποηίμηζηρ ηυν Αποθεμάηυν 

 

Βαζηθή αηηία πνιιψλ ινγηζηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

απνζέκαηα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα αγαζά πνπ πσινχληαη ή αλαιίζθνληαη ζηελ 

παξαγσγή ζε κηα ρξήζε πνιχ ζπάληα ηαπηίδνληαη αθξηβψο κε εθείλα πνπ παξήρζεζαλ 

ή αγνξάζζεθαλ κέζα ζηελ ίδηα ρξήζε. Ζ απμνκείσζε ησλ θπζηθψλ πνζνηήησλ ησλ 

απνζεκάησλ απφ ρξήζε ζε ρξήζε θαζηζηά αλαγθαία κηα θαηάιιειε θαηαλνκή ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ ζε θφζηνο κελφλησλ θαη θφζηνο πσιεζέλησλ. 

Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ιήμεσο θαιείηαη 

απνηίκεζε, ελψ ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεκέλσλ θαιείηαη θνζηνιφγεζε. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ιήμεσο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ 

πσιεκέλσλ εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε δχν ζπζηήκαηα ηα νπνία αλαθέξζεθαλ θαη 

παξαπάλσ: 

 Σν ζχζηεκα ηεο πεξηνδηθήο απνγξαθήο θαη 

 Σν ζχζηεκα ηεο δηαξθνχο (ζπλερνχο) απνγξαθήο. 
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Δλψ παξάιιεια γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο θηίζεσο ησλ απνζεκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ κέζνδνη
9
: 

 

1. Ζ κέζνδνο ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο (Weighted Average) 

Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί φηαλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα  εθαξκφδεη 

ην ζχζηεκα ηεο πεξηνδηθήο απνγξαθήο. Καηά ηε κέζνδν απηή ε κέζε ζηαζκηθή ηηκή 

ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

Αξία Αποθεμάτων Έναρξησ + Αξία Αγορών Περιόδου

Ποςότητα Αποθεμάτων Έναρξήσ + Ποςότητα Αγορών Περιόδου
 

 

2. Ζ κέζνδνο ηνπ θπθινθνξηαθνχ κέζνπ φξνπ ή ησλ δηαδνρηθψλ ππνινίπσλ (Moving 

Average Cost) 

Ζ κέζνδνο απηή είλαη ε κνξθή πνπ παίξλεη ε κέζνδνο ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ 

θφζηνπο φηαλ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηεο δηαξθνχο απνγξαθήο. Καηά ηε κέζνδν 

απηή κεηά απφ θάζε εηζαγσγή αλαθαζνξίδεηαη ε κέζε ηηκή ηνπ ππνινίπνπ κε ηνλ 

εμήο ηχπν: 

Αξία Προηγούμενου Υπολοίπου+ Αξία Νέασ Αγοράσ

Ποςότητα Προηγούμενου Υπολοίπου+ Ποςότητα Νέασ Αγοράσ
 

 

3. Ζ κέζνδνο ζεηξάο εμαληιήζεσο ή  FIFO (πξψηε εηζαγσγή  πξψηε εμαγσγή - First 

In First Out) 

Καηά ηε κέζνδν απηή έρνπκε ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη θφζηνο κελφλησλ 

πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ απνζεκάησλ, δηφηη ε πξψηε εηζαγσγή 

εμάγεηε θαη πξψηε θαη ηα απνζέκαηα ηεο απνγξαθήο πξνέξρνληαη απφ ηηο ηειεπηαίεο 

εηζαγσγέο. 

 

4. Ζ κέζνδνο αληηζηξφθνπ ζεηξάο εμαληιήζεσο ή LIFO (ηειεπηαία εηζαγσγή  πξψηε 

εμαγσγή - Last In First Out) 

Καηά ηε κέζνδν απηή έρνπκε θφζηνο πσιεζέλησλ πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

ηξέρνπζα αμία ησλ απνζεκάησλ θαη θφζηνο κελφλησλ πνπ είλαη ρακειφηεξν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ, δηφηη ε ηειεπηαία εηζαγσγή εμάγεηε πξψηε θαη ηα απνζέκαηα ηεο 

απνγξαθήο πξνέξρνληαη απφ ηηο παιαηφηεξεο εηζαγσγέο. 

 

                                                 
9
 Καηά ην Δ.Γ.Λ.. παξ. 2.2.205  πεξ. 7: Οη βαζηθφηεξεο παξαδεθηέο κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο 

θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ είλαη νη πξψηεο 7 ρσξίο λα απνθιείνληαη άιιεο παξαδεγκέλεο κέζνδνη. 
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5. Ζ κέζνδνο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ θφζηνπο (Specific Identification) 

Καηά ηε κέζνδν απηή ηα απνζέκαηα παξαθνινπζνχληαη φρη κφλν θαη‟ είδνο, 

αιιά θαη θαηά παξηίδεο αγνξάο ή παξαγσγήο, νη νπνίεο έηζη απνθηνχλ απηνηέιεηα 

θφζηνπο. 

 

6. Ζ κέζνδνο ηνπ βαζηθνχ απνζέκαηνο (Basic Stock) 

Καηά ηε κέζνδν απηή ην απφζεκα ρσξίδεηαη ζε δπν κέξε, ζηελ πνζφηεηα 

αζθαιείαο θαη ζηελ πνζφηεηα πξνο πψιεζε. Σν βαζηθφ απφζεκα απνηηκάηαη ζηελ 

αμία θηίζεσο ελψ ην ππφινηπν κέξνο κε κία απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο. 

 

7. Ζ κέζνδνο ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο (Standard Cost) 

Καηά ηε κέζνδν απηή, ηα απνζέκαηα απνηηκνχληαη ζηελ ηηκή ηνπ πξφηππνπ 

θφζηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ αλάκεζα 

ζην ηζηνξηθφ θαη ην πξφηππν θφζηνο, ζα θαηαλέκνληαη ζηα κέλνληα θαη ζηα 

αλαισζέληα ή πσιεκέλα απνζέκαηα. 

 

8. Ζ κέζνδνο ησλ ηηκψλ ιηαληθήο (Retail Cost) 

Καηά ηελ κέζνδν απηή ην θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε κείσζε ηεο αμίαο πψιεζεο 

θαηά ην αληίζηνηρν πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνο. Δθαξκφδεηαη θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο 

εηδψλ ιηαληθήο πψιεζεο κε κεγάιν αξηζκφ γξήγνξα κεηαβαιιφκελσλ εηδψλ, ηα νπνία 

έρνπλ παξφκνηα πεξηζψξηα θέξδνπο θαη γηα ηα νπνία δελ είλαη εθηθηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί άιιε κέζνδνο απνηίκεζεο. 

 

9. Ζ κέζνδνο ηνπ κεηαβιεηνχ ή άκεζνπ θφζηνπο (Variable or Direct Method) 

Καηά ηε κέζνδν απηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ 

ππνινγίδνληαη κφλν ηα κεηαβιεηά έμνδα θαη φρη ηα ζηαζεξά (βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο). Βέβαηα ηα ζηαζεξά έμνδα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο 

πσιεζέλησλ.  

Καηά ην Δ.Γ.Λ.. παξ. 2.2.205  πεξ. 7, νη βαζηθφηεξεο παξαδεθηέο κέζνδνη 

ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ είλαη νη πξψηεο 7 ρσξίο λα 

απνθιείνληαη άιιεο παξαδεγκέλεο κέζνδνη, ελψ ην ΓΛΠ 2 ζαλ κεζφδνπο 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο πξνηείλεη ηηο αλσηέξσ εθηφο ηεο LIFO, ηνπ βαζηθνχ 

απνζέκαηνο θαη ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο, ρσξίο λα απαγνξεχεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

άιισλ κεζφδσλ φηαλ εηδηθνί ιφγνη ην επηβάινπλ θαη αηηηνινγεζνχλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ 

 

 

4.1 Διζαγυγικά 

 

Καηά ην ΓΠΔ 501 εάλ ηα απνζέκαηα είλαη νπζηψδε γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα απνθηά επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ κε: 

(α) Παξνπζία ζηε θπζηθή θαηακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ, εθηφο εάλ απηφ δελ είλαη 

πξαθηηθά εθηθηφ, ψζηε: 

(i) λα αμηνινγεί ηηο νδεγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θπζηθήο θαηακέηξεζεο ησλ 

απνζεκάησλ ηεο νληφηεηαο, 

(ii) λα παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηψλ θαηακέηξεζεο ηεο δηνίθεζεο, 

(iii) λα επηζεσξεί ηα απνζέκαηα θαη 

(iv) λα εθηειεί δνθηκαζηηθέο θαηακεηξήζεηο. 

(β) Γηελέξγεηα ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ επί ησλ ηειηθψλ κεηξψσλ απνζεκάησλ ηεο 

νληφηεηαο ψζηε λα δηαπηζηψζεη εάλ αληηθαηνπηξίδνπλ επαθξηβψο ηα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο θαηακέηξεζεο ησλ απνζεκάησλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηα απνζέκαηα 

θηάλνπλ θαηά κέζν φξν ζε χςνο ην 15% ηνπ ζπλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη κπνξεί λα 

μεπεξάζνπλ ην 50% ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ ζε θάπνηεο εηαηξείεο. Μεγέζε 

ηα νπνία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νπζηψδε γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Τπεχζπλν κέξνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ε δηνίθεζε ηεο νπνίαο ηηο ζέζεηο σο πξνο ηελ  νξζή ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ειέγμεη ν νξθσηφο ειεγθηήο κέζσ ησλ 

νπζηαζηηθψλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ νη ηζρπξηζκνί ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη νη νπζηαζηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα 

ειεγρζεί ε νξζφηεηα ηνπο είλαη νη εμήο:
10
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 Ύπαξμε - Γεηγκαηνιεπηηθή απνγξαθή απνζεκάησλ  

 Απνηίκεζε - Γεηγκαηνιεπηηθή επαιήζεπζε ηεο νξζήο απνηίκεζεο 

 Γηθαηψκαηα επί απνζεκάησλ - Γεηγκαηνι. έιεγρνο ηεθκεξίσλ αγνξψλ 

απνζεκάησλ 

 Πιεξφηεηα - Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο νξζήο θαηαρψξεζεο αγνξψλ ρξήζεσο 

 Γλσζηνπνηήζεηο - Έιεγρνο πιήξνπο γλσζηνπνίεζεο ζην πξνζάξηεκα 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα δνχκε ηελ νξγάλσζε, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε επαξθψλ θαη 

θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ απφ ηνλ ειεγθηή. 

 

 

4.2 Δξυηεπικόρ Έλεγσορ Οικονομικών Καηαζηάζευν 

 

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε 

θαηεγνξία ειέγρνπ θαη  πξαγκαηνπνηείηε απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Οη 

εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζπρλά αλαθέξνληαη σο αλεμάξηεηνη ειεγθηέο. Ο ραξαθηεξηζκφο 

“εμσηεξηθνί” έρεη δνζεί επεηδή δελ αλήθνπλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ 

ειεγρφκελνπ θνξέα. Αζθνχλ ην ινγηζηηθνδηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ελψ, δελ έρνπλ θακία 

ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. Υσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο 

ηνπο Νφκηκνχο
11

 ή Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο θαη Διεγθηηθά γξαθεία, θαη ηνπο 

Διεγθηέο ηνπ Ν.2190/1920
12

. 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ινγηζηηθήο πνπ επηθξαηνχζε παιαηφηεξα ήηαλ ε 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, ηαμηλφκεζε θαη απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε νη θαηαξηηδφκελεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο λα δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηεο 

επηρείξεζεο ή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αξγφηεξα θα κέρξη ζήκεξα 

επηθξάηεζε ε άπνςε φηη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο ινγηζηηθήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ε παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ 

απνθάζεσλ.
13
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 Ν. 2190/1920 άξζξν 36Α παξ. 1 θαη Ν. 3604/2007 άξζξν 46 παξ. 3 
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Ο ζθνπφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην πιαίζην θαηάξηηζεο 

ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ είλαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ επίδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο νληφηεηαο, πνπ είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ελφο επξχ θχθινπ ρξεζηψλ. Οη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ επίζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο, απφ ηε 

Γηνίθεζε, ησλ πφξσλ πνπ ηεο εκπηζηεχζεθαλ. Γηα λα επηηχρνπλ απηφ ην ζθνπφ, νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

ηεο νληφηεηαο: 

(1) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

(2) ηηο ππνρξεψζεηο, 

(3) ηα ίδηα θεθάιαηα, 

(4) ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, 

(5) άιιεο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαη 

(6) ηηο ηακηαθέο ξνέο. 

Απηέο νη πιεξνθνξίεο, παξάιιεια κε άιιεο πιεξνθνξίεο ζηηο ζεκεηψζεηο, βνεζνχλ 

ηνπο ρξήζηεο λα πξνεθηηκήζνπλ ηηο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ηεο νληφηεηαο θαη 

εηδηθφηεξα ην ρξφλν θαη ηε βεβαηφηεηα απηψλ.
14

 

Καηά ηα ΓΠΔ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη κηα δνκεκέλε παξνπζίαζε 

ηζηνξηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεηηθψλ 

ζεκεηψζεσλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζην λα γλσζηνπνηήζνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο ηεο νληφηεηαο ή ηηο δεζκεχζεηο ζε έλα ζεκείν ηνπ ρξφλνπ ή ηηο αιιαγέο επί 

απηψλ γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν, ζχκθσλα κε έλα πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο. Οη ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο ηππηθά απνηεινχλ κηα πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη άιισλ επεμεγεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Ζ αμηνπηζηία θαη ε ζρεηηθφηεηα είλαη ηα δχν πξσηεχνληα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηηο θάλνπλ ρξήζηκεο γηα ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αλαδεηνχλ κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

αλεμάξηεησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πνπ εθδίδνπλ νη ειεγθηέο είλαη έλα κέηξν επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ηνπο βνεζά λα 

αμηνινγήζνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Ο 

έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη θαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηηο 
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επηρεηξήζεηο, αθνχ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν αλαμηνπηζηίαο, φπσο βειηίσζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη αθεξαηφηεηαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ θ.α. 

Σα βαζηθά ζηάδηα ηνπ ειέγρνπ θαηά ηε βηβιηνγξαθία λα είλαη ηα εμήο: 

1) ε απνδνρή ηνπ ειέγρνπ θαη νη επζχλεο, 

2) ν ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ,  

3) ε εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ θαη 

4) ε αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ θαη ε ρνξήγεζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

ηφρνο ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε δηαηχπσζε γλψκεο 

απφ ηνλ ειεγθηή σο πξνο ην αλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί, απφ 

θάζε νπζηψδε πιεπξά, ζχκθσλα κε ην δεδεισκέλν ινγηζηηθφ πιαίζην θαη εηδηθφηεξα, 

είηε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, είηε ζχκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα, πνπ πξνδηαγξάθνληαη 

απφ ηελ Διιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία.
15

 

Ο έιεγρνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζχληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, απφ ηελ νπνία 

πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο, φηη κεηά απφ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο 

ησλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, αλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

(ηζνινγηζκφο θαη απνηειέζκαηα ρξήζεσο) απεηθνλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο ρξήζεο πνπ ειέγρζεθε. Ζ γλψκε πνπ κπνξεί λα εθθξάζεη ν ειεγθηήο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη α) χκθσλε Γλψκε, β) Γλψκε κε επηθχιαμε, γ) 

Αδπλακία Έθθξαζεο Γλψκεο θαη δ) Αξλεηηθή Γλψκε. 

Μεηά απφ ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζηηο επφκελεο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ 

νξγάλσζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ απφ 

ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 

 

4.3 Οπγάνυζη Δξυηεπικού Δλέγσος Αποθεμάηυν 

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ, απφ ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία ηνπ ειέγρνπ θαη είλαη κηα 
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ζπλερήο θαη επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ακέζσο 

κεηά ην πέξαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ειέγρνπ θαη λα ζπλερηζηεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ ηξέρνληνο.
16

 Σν ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ν δεχηεξν ζηάδην ζηελ δηαδηθαζία 

ηνπ ειέγρνπ θαηά ην νπνίν ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη έλα ζρέδην ην νπνίν 

ζα πεξηιακβάλεη ηελ κνξθή, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ έθηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ νπζηψδνπο ζθάικαηνο, ζην επίπεδν 

ηζρπξηζκνχ. 

Ζ κεζνδνινγία γηα ηνλ έιεγρν πνπ ζα αθνινπζήζεη ν ειεγθηήο βαζίδεηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ επηπέδνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ, ην νπνίν ζα ην θαζνξίζεη κεηά ηελ 

πξνθαηαξηηθή κειέηε ηεο νξγάλσζεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηεί ν ειεγθηήο θαηά ην πξψην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ, θαη ζα πξέπεη λα 

εμεηάζεη ζέκαηα φπσο: 

 Ζ απφθηεζε γλψζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ινγηζηηθήο 

νξγάλσζεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. 

 Οη αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ. 

 Ζ θαηαλφεζε ηνπ λνκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ εθαξκφδεη ε ειεγρφκελε 

επηρείξεζε θαη θαηά πφζν ηεξείηαη απφ απηή. 

 Ο θαζνξηζκφο ηεο ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο (νπζηψδεο κέγεζνο). 

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε εξγαζίαο εκπεηξνγλψκνλα αλ ρξεηάδεηαη.
17

 

 Δθηίκεζε ινηπψλ ειεγθηηθψλ ζεκάησλ. 

Ο ζθνπφο ηνπ ειεγθηή είλαη ε απφθηεζε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ (ηξίην ζηάδην ειέγρνπ) κέζσ αλαιπηηθψλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ φπνπ 

θαη ζα βαζίζεη ηελ γλψκε πνπ ζα εθθξάζεη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηεο δηνίθεζεο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. Δηδηθά γηα ηα απνζέκαηα, φπσο 

νξίδεη ην ΓΠΔ 501, πξέπεη λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ. 
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 Γ.Π.Δ. 300, Λνπκληψηεο Β., Σδίθαο Β. (2012), ζει. 107 
17

 Όπνπ ρξεηάδνληαη δεμηφηεηεο εθηφο ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο ηηο νπνίεο δελ έρεη ν ΟΔΛ γηα ηελ 

απφθηεζε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ (Γ.Π.Δ. 620). 
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4.4 Ππογπαμμαηιζμόρ Δξυηεπικού Δλέγσος Αποθεμάηυν 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ απνζεκάησλ, φπσο θαη γεληθά 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηα 

νπνία έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη νη νξθσηνί ειεγθηέο. Σα 

ζπζηήκαηα απηά ζθνπφ έρνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ ειέγρνπ ζπλδπάδνληαο ηνλ ηνκέα ειέγρνπ, ην νπζηψδεο κέγεζνο θαη ηηο 

αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν νξθσηφο ειεγθηήο, βάζε ησλ 

ΓΠΔ. Δπίζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εξσηεκαηνιφγην - νδεγίεο πνπ απεπζχλεηαη 

ζηνλ ειεγθηή θαη ηνλ βνεζά ζηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα δνχκε παξαδείγκαηα ηέηνηνπ πξνγξακκαηηζκνχ φπσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ειιεληθή ειεγθηηθή εηαηξία.
18

 

 

Πίνακαρ 4.1 Βαζικό Ππόγπαμμα Δλέγσος Αποθεμάηυν 

NAME Tests.ASSERT TEST DESCRIPTION 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 

Δπηζθνπήζηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα νπνησλδήπνηε 
ειέγρσλ δηθιίδσλ πνηφηεηαο επί ησλ αγνξψλ θαη ησλ 
έηνηκσλ πξντφλησλ. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 

Όηαλ ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηα 
απνζέκαηα θαη θπζηθή πξνζηαζία ησλ απνζεκάησλ, 
ηφηε επηζθνπήζηε ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 

Όηαλ ππάξρνπλ αλεμάξηεηνη έιεγρνη ζηηο απνζηνιέο 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πξφζσπα εθηφο ησλ 
ππεπζχλσλ γηα ηα απνζέκαηα, ηφηε: (Απηφ κπνξεί λα 
ηζρχεη είηε γηα φιεο νη απνζηνιέο, είηε ζε 
δεηγκαηνιεπηηθή βάζε), επηζθνπήζηε ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 

Όπνπ ππάξρεη αλεμάξηεηε ζπζρέηηζε εηζεξρφκελσλ 
θαη εμεξρφκελσλ αγαζψλ κε ηα έγγξαθα αγνξψλ θαη 
πσιήζεσλ, ειέγμηε δείγκαηα ησλ παξαδφζεσλ θαη ησλ 
απνδείμεσλ. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 

Όηαλ ε Γηνίθεζε επηζθνπεί ηα ζηαηηζηηθά ησλ 
απνζεκάησλ ζε ηαθηηθή βάζε, ηφηε: Δμεηάζηε ηελ 
ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηε 
Γηνίθεζε, θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Γηα ηα πξντφληα ππφ επεμεξγαζία (WIP) θαίλνληαη 
ινγηθνί νη δείθηεο νπζηψδνπο θφζηνπο θαη ζπλφινπ 
αμίαο έξγνπ πξνο ηελ εξγαζία;  

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|VAL 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα 
βξαδπθίλεην, παξσρεκέλν ή θαηεζηξακκέλν απφζεκα 
ζηα ζρεηηθά επίπεδα ηεο Γηνίθεζεο, ηφηε επηζθνπήζηε 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλαθνξψλ θαη ηηο 
ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηε Γηνίθεζε. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε COM|EXS|OWN Δπηζθνπήζηε ην επίπεδν ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο ζε SUBSTANTIVE 
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εμέιημε  -/-  Stock and WIP |PR|VAL ζχγθξηζε κε ηνλ θχθιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζηελ 
επηρείξεζε γηα ηελ παξνχζα ρξήζε θαη γηα 
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Καηά πεξίπησζε, ζπγθξίλεηε ηα επίπεδα ησλ 
απνζεκάησλ πνπ δηαηεξνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο 
ηνπνζεζίεο απηή ηε ρξήζε, κε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Σα δέθα θνξπθαία είδε απνζεκάησλ ζε πσιήζεηο γηα 
ηε ρξήζε, κε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Σα δέθα θνξπθαία είδε απνζεκάησλ ζε αμία γηα ηε 
ρξήζε, κε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

πγθξίλεηε ηα αθφινπζα θαη εμεγήζηε ηπρφλ 
δηαθπκάλζεηο: 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δμεηάζηε ηελ αλάιπζε ηνπ δείθηε απφδνζεο 
απνζεκάησλ ζε θαηεγνξίεο απνζεκάησλ. 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|VAL 

ε πεξίπησζε πνπ ηεξνχληαη δηαξθή αξρεία 
απνζεκάησλ ζε πνζφηεηεο (θαη αμίεο), εμεηάζηε ηελ 
αθξίβεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε ζπρλφηεηα ησλ θπζηθψλ 
ειέγρσλ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ απνθιίζεσλ. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Κφζηνο πσιεζέλησλ πξνο απνζέκαηα γηα λα έρεηε έλα 
κέηξν ηνπ πφζεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
πεξηφδνπ ηα απνζέκαηα ξένπλ ζηελ επηρείξεζε. 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
Δπηζθνπήζηε ηελ επάξθεηα ηπρφλ έγγξαθσλ νδεγηψλ 
γηα ηελ απνγξαθή απνζεκάησλ. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Τπνινγίζηε ην δείθηε απφδνζεο απνζεκάησλ φπσο 
παξαθάησ θαη εμεγήζηε ηα απνηειέζκαηα: 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Απνζέκαηα πξνο ην θφζηνο πσιήζεσλ 
πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ηεο 
πεξηφδνπ πξνο ην κέζν αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ 
ρξεηάδνληαη ηα απνζέκαηα γηα λα ξένπλ κέζα απφ ηελ 
επηρείξεζε. 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Αμηνινγήζηε ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ 
πξνέιεπζεο γηα αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεγψλ, ηε ζπγθξηζηκφηεηα 
θαη ηε θχζε θαη ηε ζπλάθεηα ησλ δηαζέζηκσλ 
πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηηο δηθιίδεο επί ηεο 
πξνεηνηκαζίαο. 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Καηαγξάςηε ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα ηεθκεξηψζεηε θαη λα 
επηβεβαηψζεηε ηηο εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ. 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
Δπηζθνπήζηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ επηηήξεζεο. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Σαηξηάδεη ην ππφδεηγκα νπνησλδήπνηε πξνβιέςεσλ 
απνζεκάησλ κε ηελ θαηαλφεζή καο γηα ηηο εμειίμεηο 
ζηελ επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο; 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

πγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηελνχο αλαιπηηθήο 
επηζθφπεζεο κε εθείλα ηεο πξνθαηαξθηηθήο 
αλαιπηηθήο επηζθφπεζεο. 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Κάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία (πξνζδηνξίζηε). 
SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο (πξνζδηνξίζηε). 
SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Πξνζδνθίεο ηνπ ειεγθηή. 
SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 

Δπηζθνπήζηε ηελ επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ 
θαηαγξαθήο ησλ ρξεκάησλ πνπ ιακβάλνληαη γηα 
πσιήζεηο άρξεζηνπ πιηθνχ. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δμεηάζηε εάλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιπηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ αλακέλεηαη λα είλαη αξθεηά αθξηβή ψζηε 
λα εληνπίδνληαη νπζηψδε ζθάικαηα. 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 
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Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 

Δμεηάζηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα νπνηνπδήπνηε 
δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ κεηαμχ απνζήθεπζεο 
αγαζψλ, απνζηνιψλ, παξαγσγήο θαη ινγαξηαζκψλ. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
Διέγμηε έλα δείγκα ησλ παξνπζηνινγίσλ πξνζσπηθνχ 
γηα λα βεβαηψζεηε φηη είλαη δεφλησο εγθεθξηκέλα. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Γηεξεπλήζηε θαλνληθέο θαη αλψκαιεο δηαθπκάλζεηο, 
θαη  θαηαγξάςηε ηηο εμεγήζεηο ηνπο. 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|VAL 

Δμεηάζηε εάλ ππάξρεη έλα θαηάιιειν αξρείν / 
εμνπζηνδφηεζε γηα ηα θαηεζηξακκέλα αγαζά. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 

Όηαλ ηα θνππφληα γηα δήηεζε απνζεκάησλ (SRN) 
εγθξίλνληαη απφ ηνλ ιήπηε, ειέγμηε έλα δείγκα γηα λα 
βεβαηψζεηε φηη απηή είλαη ε πξαθηηθή. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 

ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο έρεη πξν-αξηζκεκέλα 
θνππφληα αγαζψλ (GRN) θαη θνππφληα γηα δήηεζε 
απνζεκάησλ (SRN), καδί κε ην θαλνληθφ έιεγρν γηα 
αξηζκνχο πνπ ιείπνπλ: επηζθνπήζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο απηνχ. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 

Όπνπ πξέπεη λα ππάξρεη έλα κνλαδηθφ ζεκείν γηα ηε 
ιήςε ησλ αγαζψλ, εμεηάζηε εάλ απηφ ην ζχζηεκα 
ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 

Όηαλ ππάξρνπλ αξρεία ησλ απνζεκάησλ πνπ 
ηεξνχληαη απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, εμεηάζηε ηελ 
επάξθεηα απηψλ ησλ αξρείσλ. 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
Όηαλ ππάξρεη ζήκαλζε ησλ απνζεκάησλ, είλαη απηή 
απνηειεζκαηηθή; 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Καζνξίζηε ην πνζφ νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ησλ 
εγγεγξακκέλσλ πνζψλ απφ ηηο αλακελφκελεο ηηκέο, 
πνπ ζα είλαη απνδεθηφ ρσξίο πεξαηηέξσ έξεπλα. 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Όηαλ ελαιιαθηηθέο κέζνδνη επηκέηξεζεο εχινγεο αμίαο 
είλαη δηαζέζηκεο ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν πιαίζην 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο εηαηξείαο, ή φηαλ ε 
κέζνδνο επηκέηξεζεο δελ πεξηγξάθεηαη, λα εθηηκήζεηε 
εάλ ε κέζνδνο επηκέηξεζεο είλαη ε θαηάιιειε 
ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν πιαίζην 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο νληφηεηαο. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δμεηάζηε ηε ινγηθφηεηα ησλ παξαδνρψλ ζηηο νπνίεο 
βαζίδνληαη νη επηκεηξήζεηο εχινγσλ αμηψλ θαζψο θαη 
ην εάλ ιεθζείζεο κεκνλσκέλα ή σο ζχλνιν, είλαη 
ξεαιηζηηθέο θαη ζπλεπείο κε: 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δμεηάζηε εάλ ε αβεβαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
επηκέηξεζε εχινγεο αμίαο, ή ε έιιεηςε αληηθεηκεληθψλ 
δεδνκέλσλ κπνξεί λα θαηαζηήζεη αδχλαηε ηελ εχινγε 
εθηίκεζε ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν πιαίζην 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο εηαηξείαο. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δθηηκήζηε ηελ επαηζζεζία ηεο απνηίκεζεο ζε 
ζεκαληηθέο παξαδνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπλζεθψλ αγνξάο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ 
αμία. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δμεηάζηε εάλ ζεκαληηθέο παξαδνρέο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηελ 
επηκέηξεζε εχινγσλ αμηψλ, κεκνλσκέλα ή σο ζχλνιν, 
παξέρνπλ ινγηθή βάζε γηα ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο 
αμίαο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Καζνξίζηε εάλ ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ έξγνπ ελφο εηδήκνλα. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Σν εθαξκνζηέν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
αλαθνξάο ηεο νληφηεηαο. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Ζ κέζνδνο απνηίκεζεο, είλαη ε θαηάιιειε ζε ζρέζε κε 
ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηνλ θιάδν θαη ην 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 
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πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε νληφηεηα. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

* Σν γεληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο 
πεξηζηάζεηο ηεο νληφηεηαο. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Ζ Γηνίθεζε έρεη επαξθψο αμηνινγήζεη θαη δεφλησο 
εθαξκφζεη ηα θξηηήξηα, εάλ ππάξρνπλ, πνπ 
παξέρνληαη ζην εθαξκνζηέν πιαίζην 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα 
ππνζηεξίμεη ηελ επηιεγκέλε κέζνδν. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Σν λα εμεηάζεηε ηηο δεδεισκέλεο πξνζέζεηο ηεο 
Γηνίθεζεο γηα ηελ επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνξείαο 
δξάζεο. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δχινγε αμία – Απνηίκεζε θαη παξαδνρέο. 
SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Σν λα εμεηάζεηε ηελ ηθαλφηεηα ηεο Γηνίθεζεο λα 
εθαξκφζεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία δξάζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ζπκβαζηαθέο δεζκεχζεηο, δεδνκέλσλ 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο νληφηεηαο. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Σν λα επηζθνπήζεηε ηα έγγξαθα ζρέδηα θαη ηα 
ππφινηπα ηεθκήξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, πξνυπνινγηζκψλ, πξαθηηθψλ 
ζπλεδξηάζεσλ θιπ. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Απνθηήζηε ειεγθηηθά ηεθκήξηα γηα ηελ πξφζεζε ηεο 
Γηνίθεζεο λα εθαξκφζεη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο 
δξάζεο, θαη εμεηάζηε ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη γη απηφ, 
φπνπ είλαη απαξαίηεην ζρεηηθά κε ηηο επηκεηξήζεηο 
εχινγεο αμίαο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ην 
εθαξκνζηέν   πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 
ηεο νληφηεηαο. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δθηηκήζηε εάλ νη επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο θαη νη 
γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 
γίλεη ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν πιαίζην 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο νληφηεηαο. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Έιεγρνο επηκεηξήζεσλ εχινγσλ αμηψλ θαη 
γλσζηνπνηήζεσλ Γεληθά. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Σαηξηάδεη ην ππφδεηγκα ηνπ επηπέδνπ ησλ απνζεκάησλ 
κε ηελ θαηαλφεζή καο γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ επηρείξεζε 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο; 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
Τπάξρνπλ ηαθηηθέο ζπκθσλίεο ησλ πξαγκαηηθψλ 
αξρείσλ απνζέκαηνο πξνο απφζεκα; 

TEST OF 
CONTROL 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Ζ κέζνδνο απνηίκεζεο, είλαη ε θαηάιιειε ζχκθσλα κε 
ηηο πεξηζηάζεηο, δεδνκέλεο ηεο θχζεο ηεο απαίηεζεο ή 
ηεο ππνρξέσζεο πνπ απνηηκάηαη, θαζψο θαη ηνπ 
εθαξκνζηένπ πιαηζίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 
ηεο νληφηεηαο. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

πγθξίλεηε ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 
ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπλεπή κε ηε δηαζεζηκφηεηα 
ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο Γηνίθεζεο, κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ: 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Άιιεο εηαηξείεο ζπγθξίζηκνπ κεγέζνπο ζηνλ ίδην 
θιάδν; 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Σν ηζηνξηθφ ηεο Γηνίθεζεο λα πξαγκαηνπνηεί ηηο 
δεδεισκέλεο πξνζέζεηο ηεο φζνλ αθνξά ζηηο 
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

* Σα ζρέδηα ηεο νληφηεηαο.  
SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

πλνιηθά ζηαηηζηηθά θιάδνπ ή ηνκέα (πρ. εκεηψζεηο 
θνξνινγηθήο αξρήο επί ηνπ θιάδνπ). 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Πιεξνθνξίεο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ SUBSTANTIVE 
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εμέιημε  -/-  Stock and WIP NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  

ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΟΤΗΑΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ      
Πξαγκαηνπνηήζηε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο βάζεη 
ηνπ δεδνκέλνπ επηπέδνπ βαζηκφηεηαο. Οη δηαδηθαζίεο 
ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο 
πεξηζηάζεηο ηνπ πειάηε.  

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Κάληε κηα ηειηθή εθηίκεζε ηνπ εάλ νη επηκεηξήζεηο 
εχινγσλ αμηψλ θαη νη γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο γίλνληαη ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν 
πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο εηαηξείαο 
θαη εμάγεηε έλα ηειηθφ ζπκπέξαζκα γηα ηελ επάξθεηα 
θαη ηα 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δχινγε αμία- πκπέξαζκα 
SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Απνθηείζηε έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο απφ ηε Γηνίθεζε 
αλαθνξηθά κε ηε ινγηθφηεηα ησλ ζεκαληηθψλ 
παξαδνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εάλ απηέο 
απεηθνλίδνπλ ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο 
Γηνίθεζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο 
ελέξγεηεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δχινγε αμία – Γλσζηνπνίεζε  
SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Απηέο πνπ αλακέλνληαη απφ πξνυπνινγηζκνχο ε 
πξνβιέςεηο 

SUBSTANTIVE 
NON-SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δχινγε αμία – Γηαβεβαηψζεηο ηεο Γηνίθεζεο 
SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

* Παιαηφηεξε εκπεηξία ή πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο πνπ 
βίσζε ε νληφηεηα ζηνλ ζεκεξηλφ εθαξκνζηέν βαζκφ. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

* Καηά πεξίπησζε, ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη  κε ηηο 
ηακεηαθέο ξνέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πηζαλήο 
κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, θαζψο θαη ηεο 
πηζαλήο επίδξαζεο ζην κεησκέλν ζπληειεζηή. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

* Άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 
γηα παξάδεηγκα, παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε 
Γηνίθεζε ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηνπο 
ινγαξηαζκνχο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθηφο 
απφ απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηκεηξήζεηο 
εχινγσλ αμηψλ θαη  

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δθηηκήζηε εάλ νη επηκεηξήζεηο εχινγσλ αμηψλ θαη νη 
γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ θαζνξηζηεί θαηάιιεια απφ ηα 
δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα αλαπηπρζνχλ 
νη επηκεηξήζεηο εχινγσλ αμηψλ θαη νη παξαδνρέο ηεο 
Γηνίθεζεο.  

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

* Παξαδνρέο πνπ έγηλαλ ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, 
θαηά πεξίπησζε 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δμεηάζηε ηηο επηδξάζεηο ησλ κεηαγελέζηεξσλ 
γεγνλφησλ ζηηο επηκεηξήζεηο εχινγσλ αμηψλ θαη ζηηο 
γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Απφζεκα θαη παξαγ. ε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN 
|PR|VAL 

Δθηηκήζηε εάλ νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη απφ 
ηελ νληφηεηα γηα ηηο εχινγεο αμίεο είλαη ζε ζπκθσλία 
κε ην πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο απηήο. 

SUBSTANTIVE 
SAMPLING 

Πεγή: NEXIA – EUROSTATUS S.A. 

 

Πίνακαρ 4.2 Ππόγπαμμα Δλέγσος Αποθήκηρ 

Area.NAME OBJECTIVE TEST 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /3 Βεβαηψζηε φηη ηα θφζηε έρνπλ θαηαρσξεζεί νξζά. 
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Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 
Οη νκάδεο απνγξαθήο είραλ ελεκεξσζεί ζσζηά πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
ηεο θαηακέηξεζεο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 Ολφκαηα ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 

Οη νκάδεο πεξηιακβάλνπλ κφλν ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη 
γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ 
εξγαζηψλ ζε εμέιημε. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN /1 
Διέγμηε ηα βηβιία απνζήθεο θαη δηεμάγεηε άιιεο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο, 
φπσο δνθηκαζίεο θαηακέηξεζεο ζχκθσλα κε ην ΓΠΔ 501.A16. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 
Καηαρσξήζηε ηηο αθφινπζεο ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε πεξηνρή πνπ 
επηζπεπηήθαηε. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

PR 
Δπηζθνπήζηε γηα θνλδχιηα πάλσ απφ ην νπζηψδεο κέγεζνο εθηέιεζεο 
ηνπ ειέγρνπ ή γηα αζπλήζηζηα πνζά θαη επαιεζεχεζηε. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN|VAL /1/2/3 Άιιεο εξγαζίεο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS /2 
Γηελεξγήζηε ή παξεπξεζείηε ζε θπζηθέο απνγξαθέο ζε ελαιιαθηηθέο 
εκεξνκελίεο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS /2 

Δμαθξηβψζηε εάλ ππάξρεη θάηη ζην απφζεκα έθζεζε παξαθνινχζεζεο 
απνζεκάησλ πνπ λα απαηηεί απφ εκάο λα αλαζεσξήζνπκε ηε δηθή καο 
εθηίκεζε θηλδχλσλ γηα ηα απνζέκαηα. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

CUT|EXS /5 
Βεβαησζείηε φηη δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαθηλήζεηο απνζεκάησλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο θαηακέηξεζεο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN /1 
Εεηήζηε επηβεβαίσζε απφ ηξίηνπο σο πξνο ηε πνζφηεηα θαη ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο πνπ έρνπλ ζηε θαηνρή ηνπο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

PR Δπηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ αξηζκνδεηθηψλ ή άιισλ δεηθηψλ απφδνζεο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

PR 
χγθξηζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο πεξηφδνπ κε απηά πξνεγνχκελσλ 
πεξηφδσλ. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS /2 

Αλίρλεπζε φισλ ησλ θνλδπιίσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ην ζεκείν ιήςεο 
απνζεκάησλ έσο ηηο ηειηθέο θαηαζηάζεηο απνζεκάησλ, θαη θαηά 
πεξίπησζε, ησλ εζσηεξηθψλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ απνζεκάησλ. Εεηήζηε 
εμεγήζεηο γηα ηπρφλ δηαθνξέο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  πκπέξαζκα. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

VAL /3 Έρεη εθαξκνζηεί νξζά. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

CUT|EXS /5 Γηαρσξηζκφο (Δπηκεξηζκφο ησλ ρξήζεσλ) (Cut -off). 

Πεγή: NEXIA – EUROSTATUS S.A. 

 

Πίνακαρ 4.3 Δπυηημαηολόγιο - Οδηγίερ Δλέγσος Αποθεμάηυν 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /1/2/4 Καηακέηξεζε απνζεκάησλ. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /1/2/4 Γεληθά. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  πκπέξαζκα. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  Παξνπζίαζε θαη γλσζηνπνίεζε. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  Γηαρσξηζκφο (Δπηκεξηζκφο ησλ ρξήζεσλ) (Cut -off). 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  Απνηίκεζε. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  Γεληθά. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /4 
Οη νκάδεο θιήζεθαλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαηεζηξακκέλα, βξαδέσο 
θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα; 
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Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /1 
Οη νκάδεο είραλ ελεκεξσζεί γηα ηπρφλ απνζέκαηα πνπ θαηέρνληαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη απηά απνθιείζηεθαλ απφ ηελ θαηακέηξεζε; 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 Οη νκάδεο θαηακεηξνχζαλ θαη θαηαρσξνχζαλ κε αθξίβεηα; 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 
Οη θαηακεηξήζεηο ειέγρηεθαλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη φιν ην απφζεκα 
έρεη κεηξεζεί θαη κφλν κία θνξά; 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 

Τπήξμε επαξθήο έιεγρνο ζηηο θαηαζηάζεηο ησλ απνζεκάησλ γηα λα 
εμαζθαιηζηεί φηη φια ηα απνζέκαηα έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί (π.ρ., πξν-
αξηζκεκέλα); 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  Πξφγξακκα ειέγρνπ - Απνζέκαηα θαη παξαγσγή ζε εμέιημε. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS /2 Δθηειέζηε ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο παξεκβαίλνπζεο ζπλαιιαγέο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /3 
Ο επηκεξηζκφο ησλ γεληθψλ εμφδσλ έρεη εθαξκνζηεί νξζά, κε ζπλέπεηα 
θαη είλαη ινγηθφο; 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS /2 
Πξνζδηνξίζηε παξαθάησ νπνηνδήπνηε άιιν ειεγθηηθφ έξγν πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο χπαξμεο: 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  Ηδηνθηεζία. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  Ύπαξμε. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /3 
Ο επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο έρεη εθαξκνζηεί νξζά, κε 
ζπλέπεηα θαη είλαη ινγηθφο; 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /3 Σα νπζηψδε θφζηε έρνπλ νξζά θαηαρσξεζεί. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

VAL /3 
Δίλαη ζπλεπήο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε θαη κε ηε ινγηζηηθή 
πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία; 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

VAL /3 
Πξφθεηηαη γηα κηα απνδεθηή βάζε  απνηίκεζεο βάζεη ηνπ  Νφκνπ 
2006/1985 πεξί εηαηξεηψλ θαη ησλ εθαξκνζηέσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ; 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 
Σν απφζεκα κεηξήζεθε απφ νκάδεο ησλ δχν (ν έλαο δηελεξγνχζε ηελ 
θαηακέηξεζε θαη ν άιινο ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαρψξεζε); 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  Πξφγξακκα ειέγρνπ - Καηακέηξεζε απνζεκάησλ. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

VAL /3 
Δπηβάιιεηε δνθηκαζίεο θαζψο θαη πξνζζήθεο θαη επεθηάζεηο ηνπ ηειηθνχ 
θχιινπ απνζεκάησλ. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 

Όπνπ είλαη δπλαηφλ, αληηγξάςηε ή απνζπάζηε ιεπηνκέξεηεο ελφο 
δείγκαηνο ησλ πξφρεηξσλ θαηαζηάζεσλ απνζεκάησλ γηα δηαζηαχξσζε 
θαηά ηνλ ηειηθφ έιεγρν. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηπρφλ απνζέκαηα ζε ηνπνζεζίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη 
απφ ηελ θαηακέηξεζε θαη νπνηαδήπνηε ελαιιαθηηθή κέζνδνο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζαηε γηα λα επαιεζεχζεηε ηελ χπαξμή ηνπο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 χληνκε πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πηνζεηνχληαη. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 Ολφκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πειάηε πνπ δηελεξγεί ηελ θαηακέηξεζε. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

OWN /1 

Ρσηήζηε αλ θάπνηα απφ ηα απνζέκαηα  θαηέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηξίησλ θαη δηαζθαιίζηε φηη ηα είδε απηά εμαηξνχληαη απφ ην ζπλνιηθφ 
απφζεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ απηά ηα είδε είλαη ζεκαληηθά λα ιεθζεί 
επηβεβαίσζε απφ ηξίηνπο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN /1 

ηελ πεξίπησζε απνζέκαηνο πνπ είλαη ζεκαληηθήο αμίαο θαη πνπ 
θπιάζζεηαη απφ ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο, πξάμηε έλα ή 
δχν απφ ηα αθφινπζα: 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN /1 
Δμεηάζηε εάλ νπνηνδήπνηε απφζεκα πξνο απνζηνιή έρεη δεφλησο 
ινγηζηεί. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS /2 
πκπιεξψζηε ην πξφγξακκα ειέγρνπ απνγξαθήο / θαηακέηξεζεο 
απνζεκάησλ Η4. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS /2 
Δπηιέμηε έλα δείγκα εηδψλ απφ ηα ηειηθά θχιια απνγξαθήο θαη 
ζπκθσλήζηε ηα κε ηα αληίγξαθα ηεο θαηακέηξεζεο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε EXS|OWN /2 Σχπνη απνζεκάησλ πνπ θπιάζζνληαη ζε θάζε ηνπνζεζία. 
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εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS /2 

Όπνπ ππάξρεη ζεκαληηθφ απφζεκα ή έξγν ζε εμέιημε πνπ δελ έρεη 
επαιεζεπηεί κε ηε θπζηθή απνγξαθή ηνπ θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
θπζηθήο απνγξαθήο ηέινπο έηνπο, ηφηε: 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 Ζκεξνκελία (εο) θαηακέηξεζεο (απνγξαθήο) θαη θπζηθήο παξνπζίαο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

VAL /3 
Γηαπηζηψζηε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ 
απνζεκάησλ θαη εμεηάζηε εάλ: 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /3 
Δπηζθνπήζηε ηελ παξαγσγή ζε εμέιημε θαη ηα έηνηκα πξντφληα θαη 
δηαζθαιίζηε φηη: 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /3 Δπηζθνπήζηε ηελ καθξνπξφζεζκε παξαγσγή ζε εμέιημε. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /4 
Λάβεηε ιεπηνκέξεηεο γηα ηε βάζε δεκηνπξγίαο πξνβιέςεσλ θαη 
πξνζδηνξίζηε εάλ είλαη ηφζν επαξθήο φζν θαη ζπλεπήο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 

Αμηνινγήζηε ηηο νδεγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ 
θαηαρψξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θπζηθήο 
απνγξαθήο ηεο νληφηεηαο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 Γηαπηζηψζηε θαη ζεκεηψζηε εάλ: 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 Πξνζδηνξίζηε θαηά πφζν: 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θχιια κε αχμνληα αξηζκφ, θαηαγξάςηε ηνλ 
αξηζκφ φισλ ησλ θχιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ηέινο ηεο 
θαηακέηξεζεο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 

Δπηιέμηε έλα δείγκα ζηνηρείσλ απφ ηηο νινθιεξσκέλεο θαηαζηάζεηο ησλ 
απνζεκάησλ θαη βεβαηψζηε φηη ν αξηζκφο έρεη θαηαγξαθεί ζσζηά. (Απηά 
πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη  έσο ηηο ηειηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 
απνζεκάησλ θαηά ηνλ ηειηθφ έιεγρν - βι. I2, ειεγθηηθή δνθηκαζία. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 
Καηακεηξήζηε έλα δείγκα ζηνηρείσλ ησλ απνζεκάησλ θαη βεβαησζείηε 
φηη έρνπλ θαηαγξαθεί ζσζηά ζηηο ηειηθέο θαηαζηάζεηο ησλ απνζεκάησλ. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  

Αλ ν απνινγηζκφο δηεμάγεηαη ζε εκεξνκελία δηαθνξεηηθή απφ ηελ 
εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηφηε, εθηφο απφ ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο απνζεκάησλ I4, 
εθηειέζηε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ ζπγθέληξσζε 
ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

PR Πξαγκαηνπνηήζηε αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο: 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  

Δθηηκήζηε θαηά πφζν ην αξρηθφ νπζηψδεο κέγεζνο ή / θαη ε εθηίκεζε ηνπ 
θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ελφςεη ησλ ζπγθεληξσζέλησλ 
ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. Καηαγξάςηε ηα ζηνηρεία ησλ ηπρφλ αλαγθαίσλ 
πξνζαξκνγψλ ζηα ζέκαηα έκθαζεο ειέγρνπ (Β6) ή θάληε ζεκεηψζεηο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|EXS|OWN| 
PR|VAL 

Δπηζθνπήζηε ην ζρεδηαζκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο ζηηο εζσηεξηθέο 
δηθιίδεο αζθαιείαο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή ειέγρνπ θαη εμεηάζηε θαηά 
πφζν απηφ εμαθνινπζεί λα είλαη θαηάιιειν. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  

Δμεηάζηε αλ ππάξρνπλ ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζε 
επηζηνιή δηαβεβαίσζεο ή ζηελ επηζηνιή ζρνιηαζκνχ θαη θαηαγξάςεηε 
ζηε θφξκα A5 ή ζην αξρείν αλαηξνθνδφηεζεο ελεκέξσζεο ηεο 
δηνίθεζεο θαηά πεξίπησζε.  

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

PR /6 
Δμαζθαιίζηε φηη νη πξνθαηαβνιέο παξνπζηάδνληαη ζσζηά, ζχκθσλα κε 
ηα εθαξκνζηέα ινγηζηηθά πξφηππα. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

PR /6 

Βεβαησζείηε φηη  ππάξρνπλ ηεθκήξηα ζηνλ θάθειν πνπ λα ππνζηεξίδνπλ  
ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, φπσο ηελ αμία 
αληηθαηάζηαζεο, ην έξγν ζε εμέιημε ή ηηο πξνθαηαβνιέο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

PR /6 
Έρεη εθαξκνζηεί ην UITF40 ζηηο εξγαζίεο ζε εμέιημε πνπ δελ έρεη 
αληηκεησπηζηεί σο καθξνπξφζεζκε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ην SSAP 9; 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

CUT /5 

Δπηζθνπήζηε ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ δηαρσξηζκνχ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα νθεηιέηεο θαη πηζησηέο θαη εμαζθαιίζηε φηη 
παξέρνπλ επαξθή δηαζθάιηζε σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηνπ δηαρσξηζκνχ 
ηέινπο ρξήζεο. 
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Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /4 

Δπηιέμηε έλα δείγκα ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ εξγαζηψλ εμέιημε θαη 
ζπγθξίλεηε ην θφζηνο κε ηελ ηηκή πψιεζεο κείνλ δαπάλεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξντφληνο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  

Δπηζθνπήζηε φια ηα ζηνηρεία ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ εξγαζηψλ ζε 
εμέιημε θαη εμεηάζηε εάλ είλαη αλαγθαία νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ 
πξφβιεςε. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 
Καηά πξνζέγγηζε αμία ησλ απνζεκάησλ αλά θαηεγνξία πνπ 
θπιάζζνληαη ζε θάζε ηνπνζεζία. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /4 

Όηαλ ν πειάηεο θαζνξίδεη ηελ πξφβιεςε κε βάζε έλαλ καζεκαηηθφ 
ηχπν, εμεηάζηε εάλ: 
** Α) είλαη θαηάιιειε γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο  
** Β) είλαη ζπλεπήο  
** Γ) έρεη εθαξκνζηεί κε αθξίβεηα, θαη 
** Γ) φπνπ ν ηχπνο εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ηνπ απνζέκαηνο 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 Σνπνζεζία (εο) φπνπ γίλεηαη ε θαηακέηξεζε (απνγξαθή). 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

COM|PR|VAL 
Απνθηήζηε θαη δηαζηαπξψζηε, ή θαηαξηίζηε, ην πξσηφθπιιν γηα ηα 
πνζά ηξέρνληνο έηνπο θαη ζπκθσλήζηε απηφ κε ην αλαιπηηθφ θαζνιηθφ. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN|VAL /1/2/3 Καηακεηξήζηε ην ηακεηαθφ ππφινηπν. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN|VAL /1/2/3 
Δπηιέμηε έλα δείγκα ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο 
γηα ηελ επαιήζεπζε απφ ην κεηξψν πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /3 

Δπηζθνπήζηε νπνηνδήπνηε θέξδνο ππφ ην θσο ησλ εξγαζηψλ πνπ 
δηελεξγήζαηε (δειαδή, ην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ), ην 
θφζηνο κέρξη ζήκεξα, ην θφζηνο πνπ αλακέλεηαη γηα λα νινθιεξσζνχλ 
(νη εξγαζίεο) θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /3 
Δμαζθαιίζηε ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ πξνβιέςεσλ γηα θάζε 
αλακελφκελε δεκία. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

PR /3 
Δμαζθαιίζηε φηη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο θαη νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ θάζε 
έξγνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα εθαξκνζηέα ινγηζηηθά πξφηππα. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /4 
Δπηζθνπήζηε ηηο εξγαζίεο ζε εθηέιεζε θαη δηαζθαιίζηε φηη έρεη γίλεη ε 
ζρεηηθή πξφβιεςε γηα νπνηεζδήπνηε "παιαηέο" εξγαζίεο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /4 

Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο αλάγθεο γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ πξφβιεςε, 
εμεηάζηε ηα εμήο: 
 ** α) θαηά πφζν ηα επίπεδα παξαγσγήο πέθηνπλ 
 ** β) εάλ ηα επίπεδα ησλ απνζεκάησλ είλαη πςειά ζε ζχγθξηζε κε ηηο 
παξαγγειίεο θαη ηελ αλακελφκελε δήηεζε 
 ** γ) ηπρφλ δηαθπκάλζεηο 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS /2 

εκεηψζηε ηπρφλ πεξηπηψζεηο δηαδηθαζηψλ ηνπ πειάηε πνπ δελ 
εθηεινχληαλ ηθαλνπνηεηηθά ή άιιεο αδπλακίεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ 
ππφςε ηεο δηνίθεζεο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /4 

Όηαλ γίλεηαη πξφβιεςε ζε έλα ηειηθφ πξντφλ, εμεηάζηε ην ελδερφκελν λα 
πξέπεη λα γίλεη πξφβιεςε ζηελ παξαγσγή ζε εμέιημε θαζψο θαη ζηα 
πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. εκείσζε. Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ παξαγσγή. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /4 

Δμεηάζηε ηεο θαηαζηάζεηο ησλ απνζεκάησλ θαη εμαζθαιίζηε φηη 
νπνηαδήπνηε είδε  πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο θαηεζηξακκέλα, βξαδέσο 
θηλνχκελα ή απαμησκέλα έρνπλ θαηαγξαθεί ζσζηά. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /2 
ε πεξίπησζε πνπ ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζε ηηκή κηθξφηεξε ηεο 
ηξέρνπζαο, θαηαρσξήζηε ηελ ηηκή πξντφληνο γηα κηα ζεηξά πξντφλησλ. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN|VAL /1/2/3 
Δθηειέζηε νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα έπξεπε θαλνληθά λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ απνγξαθή. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  Πξνβιέςεηο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

CUT|EXS /5 

Καηαγξάςηε ηα ζηνηρεία ηνπ ηειεπηαίνπ δειηίνπ απνζηνιήο 
εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ηα ηειεπηαία πξντφληα πνπ έιαβαλ αξηζκφ 
ζεκείσζεο γηα λα ηα παξαθνινπζήζεηε ζηνλ ηειηθφ έιεγρν. 
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Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /4 

Καηαγξάςηε ηελ χπαξμε νπνηνπδήπνηε παιαηνχ ή θαηεζηξακκέλνπ 
απνζέκαηνο πνπ δηαπηζηψζαηε θαηά ηελ θαηακέηξεζε. Βεβαησζείηε φηη 
έρεη επηζεκαλζεί σο ηέηνην ζηηο ηειηθέο θαηαζηάζεηο απνζεκάησλ. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /1 
Δμαθξηβψζηε έλα ππάξρεη νπνηαδήπνηε απφζεκα πξνο απνζηνιή. 
Βεβαησζείηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, φηη θαηαγξάθεθε πιήξσο. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|OWN /1 

Δμαθξηβψζηε εάλ ππάξρνπλ απνζέκαηα πνπ θαηέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηξίηνπ. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε εμαζθαιίζηε φηη έρνπλ δηαρσξηζηεί 
θαη έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηελ θαηακέηξεζε. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

  
πληάμηε κηα αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ απνγξαθή θαηαιήγνληαο ζηελ 
αμηνπηζηία ηεο θαη ζην θαηά πφζν κπνξείηε λα βαζηζηείηε ζε απηήλ. 

Απφζεκα θαη παξαγ. ζε 
εμέιημε  -/-  Stock and WIP 

EXS|VAL /4 
Οη γξακκέο παξαγσγήο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ μερσξηζηά. Εεκίεο ζε κία 
γξακκή δελ κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ κε ηα θέξδε ζε κηα άιιε. 

Πεγή: NEXIA – EUROSTATUS S.A. 

 

 

4.5 Δκηέλεζη Δξυηεπικού Δλέγσος Αποθεμάηυν 

 

Σν ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ βάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ είδακε 

παξαπάλσ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξείο θαηεγνξίεο 1) ηνλ έιεγρν ηεο θπζηθήο 

χπαξμεο ησλ απνζεκάησλ, 2) ηνλ έιεγρν ηεο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη 3) ηνλ 

έιεγρν ηεο ηεξήζεσο ηεο λνκνζεζίαο, ηηο νπνίεο ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθά. 

 

4.5.1 Έλεγσορ Φςζικήρ Ύπαπξήρ Αποθεμάηυν 

 

Ο έιεγρνο ηεο χπαξμεο ησλ απνζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ ηεο 

θπζηθήο απνγξαθήο. Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, απνγξαθή είλαη 

ε ιεπηνκεξήο θαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή θαηακέηξεζε θαη 

απνηίκεζε φισλ ησλ ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ ζηνηρείσλ κηαο νηθνλνκηθήο 

κνλάδνο. 

Ζ δηελέξγεηα απνγξαθήο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ 

θαηακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ είλαη επζχλε ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ε νπνία ππνρξενχηαη  ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά κέζα ζε θάζε 

ρξήζε λα πξνβεί ζε δηελέξγεηα απνγξαθήο, ζπλήζσο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. 

Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη ζα πξέπεη λα θάλεη κηα πξνθαηαξθηηθή κειέηε πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηεο νξγάλσζεο ησλ απνζεθψλ, ηελ κειέηε ηνπ 

θπθιψκαηνο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ εηζαγσγψλ θαη 

εμαγσγψλ ζηηο απνζήθεο, εάλ ππάξρνπλ απνζέκαηα ηξίησλ ή απνζέκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία κεηαθνξάο, φπσο επίζεο ζα πξέπεη λα κειεηήζεη θαη ηηο 
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νδεγίεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο απνγξαθήο πνπ δφζεθαλ 

ζηνπο απνγξαθείο. 

Όπσο αλαθέξεη ζε άξζξν ηνπ ν Loughran (2014)
19

, ν ειεγθηήο είλαη 

παξαηεξεηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνγξαθήο, γηα λα εμαθξηβψζεη ηελ χπαξμε ηνπο 

θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Οκνίσο νξίδεη θαη ην ΓΠΔ 501, ην νπνίν 

αλαθέξεη φηη απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ ειεγθηή θαηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ 

απνζεκάησλ θαη ε δηελέξγεηα ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ 

αθξηβψο ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηεο θαηακέηξεζεο ησλ απνζεκάησλ. Ζ 

παξνπζία ηνπ επηβάιιεηαη δηφηη ζα πξέπεη: 

α) λα δεη ηα απνζέκαηα γηα λα εμαθξηβψζεη ηελ χπαξμε ηνπο θαη λα αμηνινγήζεη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπο, 

β) λα βεβαησζεί φηη ε απνγξαθή δηελεξγείηαη βάζε ησλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ 

ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη  

γ) λα απνθηήζεη ειεγθηηθά ηεθκήξηα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαηακέηξεζεο ηεο δηνίθεζεο. 

ηελ ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ ν ζπληάθηεο αλαθέξεη θάπνηεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ ειεγθηή ζηνλ έιεγρν ηεο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ 

θαη είλαη νη εμήο: 

 εληνπηζκφο ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο ησλ απνζεκάησλ, 

 επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθίλεζε ησλ απνζεκάησλ, 

 πεξηήγεζε ζηελ επηρείξεζε, 

 παχζε ηεο  παξαγσγήο φηαλ δηεμάγεηαη ε απνγξαθή θαη 

 απαγφξεπζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ απνζεκάησλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ειεγθηήο δελ πεηζηεί γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο απνγξαθήο ησλ 

απνζεκάησλ, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε πεξηζζφηεξεο δεηγκαηνιεπηηθέο δνθηκαζίεο γηα 

λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα. 

 

4.5.2 Έλεγσορ Αποηίμηζηρ Αποθεμάηυν 

 

Όπσο είδακε απνηίκεζε είλαη ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ 

απνζεκάησλ. Λφγν ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ απνζεκάησλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

θαη ηνπ επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην ινγαξηαζκφ ησλ 

                                                 
19

 http://www.dummies.com/how-to/content/what-to-look-for-when-auditing-inventory.html 

http://www.dummies.com/how-to/content/what-to-look-for-when-auditing-inventory.html
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απνζεκάησλ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε πφζν ζεκαληηθφο είλαη επίζεο θαη ν έιεγρνο 

ηεο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ, απφ κέξνπο ηνπ 

ειεγθηή ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, είλαη ε θαιή γλψζε ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ 

απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εηδηθφηεξα ηεο κεζφδνπ πνπ εθαξκφδεη ε 

ειεγρφκελε εηαηξεία. 

Ο έιεγρνο ηεο απνηίκεζεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δπν ζηάδηα ην 

πξνθαηαξθηηθφ, πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ελδηάκεζα ζηε ρξήζε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ειεγρφκελε εηαηξεία εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαξθνχο απνγξαθήο, 

φπνπ ν ειεγθηήο ζα επαιεζεχζεη ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο,  θαη 

ζην ηειηθφ ζηάδην πνπ πξαγκαηνπνηείηε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη ν ειεγθηήο 

αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά ηελ απνηίκεζε, βάζε θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαη επηβεβαηψλεη ηελ ηειηθή αμία ησλ απνζεκάησλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία εθαξκφδεη ην ζχζηεκα ηεο πεξηνδηθήο απνγξαθήο 

αλαγθαζηηθά θαη ηα δχν ζηάδηα ειέγρνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. 

α) ηνλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν ζηελ εκπνξηθή επηρείξεζε ειέγρνληαη νη 

θαηαρσξήζεηο ησλ αγνξψλ. Με δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, επαιεζεχνληαη νη 

θαηαρσξήζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ κε ηα ηηκνιφγηα αγνξψλ, ηα δηάθνξα έμνδα πνπ 

κπνξεί λα ηηο επηβαξχλνπλ, νη επηζηξνθέο ή εθπηψζεηο αγνξψλ, φπσο επίζεο θαη ηα 

δειηία απνζηνιήο, νη εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ηεο απνζήθεο θαη νη κεξίδεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ. ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο,  κε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, πξέπεη λα 

επαιεζεχνληαη νη δηάθνξεο θάζεηο ηεο απνηίκεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ε ελζσκάησζε ηνπ νξζνχ θφζηνπο παξαγσγήο ζε θάζε θάζε. Μεγάιε ζεκαζία 

πξέπεη λα δνζεί ζηα δηάθνξα θφζηε ψζηε λα ππάξρεη επδηάθξηηνο δηαρσξηζκφο ζε 

απηά πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή θαη ζα ελζσκαησζνχλ ζην θφζηνο παξαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ θαη ζε απηά πνπ αθνξνχλ άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. ην ηέινο 

ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ειέγρνπ ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα έρεη βεβαησζεί γηα ηελ νξζή 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο. 

β) Ο ηειηθφο έιεγρνο ηεο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ απφ ηνλ ειεγθηή, 

πεξηιακβάλεη πξψηνλ ηελ επαιήζεπζε ηεο νξζήο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ απνζεκάησλ. Έπεηηα πξέπεη λα επηβεβαηψζεη 

φηη νη ηηκέο απνηίκεζεο εθαξκφζηεθαλ ζσζηά ζηα κέλνληα απνζέκαηα θαη ζην 

θφζηνο πσιεζέλησλ. Δπίζεο κε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν λα επαιεζεχζεη φηη έρνπλ 

ινγηζηηθνπνηεζεί ζσζηά νη αγνξέο, θαηαζηξνθέο, πξνβιέςεηο απαμίσζεο θαη νη 
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δηαθνξέο απνγξαθήο. Σέινο φηη ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ απνγξαθήο ιήμεο ηεο 

ρξήζεο δηελεξγήζεθε κε φζα νξίδεη ην ινγηζηηθφ πιαίζην πνπ εθαξκφδεη ε 

επηρείξεζε. 

 

4.5.3 Έλεγσορ Σηπήζευρ ηηρ Νομοθεζίαρ 

 

Οη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη θαηά ηελ απνγξαθή θαη ηελ απνηίκεζε ησλ 

απνζεκάησλ φπσο επίζεο θαη θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

ηεξνχλ ηηο εκπνξηθέο, πνηληθέο θαη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 

Κάπνηα απφ ηα ζέκαηα κε ηα νπνία πξέπεη λα αζρνιεζεί ν νξθσηφο ειεγθηήο 

νχησο ψζηε λα ειέγμεη ηελ ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο λνκνζεζίαο
20

 πνπ αθνξά ηελ 

ειεγρφκελε εηαηξεία είλαη: 

 Λνγηζηηθφ πιαίζην πνπ ηεξεί ε επηρείξεζε (Δ.Λ.Π. ή Γ.Λ.Π.) θαη νξζή ζχληαμε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Τπνρξέσζε ζπληάμεσο θαη‟ έηνο απνγξαθή. 

 Τπνρξέσζε ηήξεζεο ησλ κεζφδσλ απνηηκήζεσο. 

 Απνηίκεζε ζηελ θαη‟ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θηήζεσο θαη ηξέρνπζαο. 

 

 

4.6 Γιαδικαζίερ Έλεγσος Αποθεμάηυν 

 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα θαη ζε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά νη αθνινπζνχκελεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν 

ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ απνζεκάησλ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία:
21

 

 Γηελέξγεηα θπζηθήο απνγξαθήο ησλ απνζεκάησλ. 

 Δπαιήζεπζε κε αιιεινγξαθία ησλ απνζεκάησλ άιισλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ ζην 

ηέινο ηεο ρξήζεο βξίζθνληαη ζηηο απνζήθεο. 

 Έιεγρνο νξζήο θαηαρψξεζεο ηεο απνγξαθήο ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη 

ηζνινγηζκνχ. 

                                                 
20

 Νφκνη θαη Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία, ην ηεξνχκελν ινγηζηηθφ 

πιαίζην, ηνλ έιεγρν θαη γεληθά ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ κειέηε γηα ηελ ζχληαμε ηεο εξγαζίαο απηήο. 
21

 Νεγθάθεο Υ., Σαρπλάθεο Π. (2013), ζει. 408 - 410 
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 Έιεγρνο ελεκέξσζεο απνζήθεο κε ηα πνζνηηθά ειιείκκαηα θαη πιενλάζκαηα 

απνζεκάησλ. 

 Έιεγρνο ηαθηνπνίεζεο ινγαξηαζκψλ απνζεκάησλ ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο κε 

επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο αγνξψλ. 

 Έιεγρνο νξζνχ πξνζδηνξηζκνχ θφζηνπο πσιεζέλησλ (γηα ηηο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο) θαη θφζηνπο παξαγσγήο είηε απφ ηελ νκάδα 9 ηνπ Δ.Γ.Λ.. είηε απφ 

βηβιίν παξαγσγήο (γηα ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο). 

 Έιεγρνο εάλ ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ απνγξαθήο ιήμεο ηεο ρξήζεο 

δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ην ινγηζηηθφ πιαίζην πνπ αθνινπζεί ε 

επηρείξεζε. 

 Έιεγρνο ησλ αζθαιηζκέλσλ θνξηίσλ απνζεκάησλ σο πξνο ηελ πνζφηεηα θαη ηελ 

θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ζε αληηζηνηρία κε ηα δηθαηνινγεηηθά άθημεο. 

 Έιεγρνο πξσηνθφιινπ θαηαζηξνθήο απνζεκάησλ θαη ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο σο 

λνκίκνπ δηθαηνινγεηηθνχ δηαθίλεζεο θαη ελεκέξσζεο εμαγσγήο ηνπο απφ ηελ 

απνζήθε. 

Δπίζεο ζε άξζξν ηεο ηζηνζειίδαο http://www.accountingtools.com κε ηίηιν 

“Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ Απνζεκάησλ” (Inventory Audit Procedures) βιέπνπκε ηηο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ειεγθηψλ 

παγθνζκίσο ζηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ θαη ζα κπνξέζνπκε λα δνχκε μεθάζαξα 

ηελ νκνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ κε απηέο πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία. πλνπηηθά είλαη εμήο: 

 Έιεγρνο επηκεξηζκνχ ησλ ρξήζεσλ. Γειαδή ηα απνζέκαηα απνγξάθεθαλ ζηελ 

ζσζηή ρξήζε πνπ αλήθνπλ (ν έιεγρνο απηφο γίλεηαη ζπλήζσο ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο πνπ ειέγρεηαη). 

 Παξαθνινχζεζε θπζηθήο απνγξαθήο. 

 Έιεγρνο ζπκθσλίαο απνγξαθήο κε γεληθφ θαζνιηθφ. 

 Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο απνζεκάησλ κεγάιεο αμίαο. 

 Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο απνζεκάησλ κε ηάζε ζηα ιάζε πνπ παξαηεξήζεθε 

ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

 Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ηεθκεξίσζεο απνζεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

κεηαθνξά. 

 Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο αμίαο θηίζεο απνζεκάησλ. 

 Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο εμφδσλ αγνξψλ. 
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 Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο απνηίκεζεο ζηελ θαη‟ είδνο ρακειφηεξε ηηκή 

κεηαμχ θηήζεο θαη ηξέρνπζαο. 

 Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο θφζηνπο εηνίκσλ πξντφλησλ. 

 Έιεγρνο άκεζεο εξγαζίαο θαη Γ.Β.Δ. 

 Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο παξαγσγήο ζε εμέιημε. 

 Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ππνπξντφλησλ - ππνιεηκκάησλ. 

 Έιεγρνο ηδηνθηεζίαο απνζεκάησλ. 

Όιεο νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινχληαη θαηά ηνλ έιεγρν 

ησλ απνζεκάησλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή, ψζηε λα ηνπ επηηξέςνπλ ηελ απφθηεζε 

επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

εχινγα θαη απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ ινγαξηαζκνχ 

απνζεκάησλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. 

Σέινο ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην ΓΠΔ 315 ην νπνίν αλαθέξεη ηηο δηαδηθαζίεο 

ζηηο νπνίεο πξέπεη λα εθηειέζεη ν ειεγθηήο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν γηα 

ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζε επίπεδν 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηζρπξηζκψλ δηνίθεζεο γεληθά θαη εηδηθά γηα ηα 

απνζέκαηα, εθηίκεζε ε νπνία ζα θαζνξίζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο αλαιπηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξνβεί ν ειεγθηήο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Γηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο πξνο ηελ δηνίθεζε, 

 Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

 Παξαηήξεζε θαη επηζεψξεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

 

5.1 Διζαγυγικά 
 

Σα ινγηζηηθά «καγεηξέκαηα» ή ε παξαπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί έλα ζέκα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ιφγσ ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηθννηθνλνκηθψλ δηαζηάζεψλ ηνπ θαηά ηνλ Καζεγεηή Γεκήηξην 

Παπαδφπνπιν
22

. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη φιν θαη ζπρλφηεξα πεξηπηψζεηο 

ζθαικάησλ θαη παξαπνίεζεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ 

θ.ά. θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, αιιά θαη ζηελ Δπξψπε. 

Οη Γαγάλεο Υ., Ενπνπλίδεο (2008) αλαθέξνληαη ζην ζχγγξακκα ηνπο ζε 

κειέηε, ε νπνία καο πιεξνθνξεί φηη ηα απνζέκαηα ζπκκεηέρνπλ θαηά 22% ζηελ 

παξαπνηήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ κειέηε πνπ παξνπζηάδεηαη απφ 

ηνλ Καδαληδή Υ. (2006) αλαθέξεη φηη ην 12,5% ησλ πεξηπηψζεσλ παξαπνίεζεο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νθείιεηαη ζηα απνζέκαηα. 

ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε πσο ηα απνζέκαηα επεξεάδνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ γλψκε 

πνπ ζα εθθξάζεη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζηελ έθζεζε ηνπ πξνο ηε γεληθή ζπλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή κπνξεί λα πξνέιζεη είηε επεηδή ν 

ειεγθηήο δελ θαηάθεξε λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα, είηε 

επεηδή ππάξρεη ζθάικα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ην νπνίν είλαη νπζηψδεο θαη 

δηάρπην ή φρη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ θαιφ λα δηεπθξηληζηεί φηη ην ζθάικα ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηνπο εμήο δχν ιφγνπο φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζηα ΓΠΔ: 

1. Λάζνο (Error) – Έλα αθνχζην, κε ζθφπηκν ζθάικα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξάιεηςεο ελφο πνζνχ ή κηαο γλσζηνπνίεζεο. 

                                                 
22

 Οκφηηκνο Καζεγεηήο Ηδησηηθήο Οηθνλνκηθήο θαη πξψελ Πξχηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 
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2. Απάηε (Fraud) – Μηα εθ πξνζέζεσο πξάμε απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα απφ 

ηε δηνίθεζε, απφ εθείλνπο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαθπβέξλεζε, απφ 

εξγαδφκελνπο ή απφ ηξίηα κέξε, ε νπνία πξάμε ελέρεη ηε  ρξήζε εμαπάηεζεο γηα 

ηελ απφθηεζε ελφο κε δίθαηνπ ή παξάλνκνπ πιενλεθηήκαηνο.
23

 

Ζ αμία ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε: 

1. ρξεζηκνπνίεζε ππεξηηκεκέλεο ηηκήο κνλάδαο ησλ απνζεκάησλ, 

2. ρξεζηκνπνίεζε ππνηηκεκέλεο ηηκήο κνλάδαο ησλ απνζεκάησλ, 

3. απεηθφληζε απαμησκέλσλ πιηθψλ θαη παξάιεηςε δηαγξαθήο ηνπο, 

4. απνηίκεζε ειαηησκαηηθψλ/κεηαρεηξηζκέλσλ πξντφλησλ ζηελ ηηκή θαηλνχξγησλ, 

5. εκθάληζε ζηα απνζέκαηα πξντφλησλ θπξηφηεηαο ηξίησλ θαη  

6. αιιαγή κεζφδνπ απνγξαθήο θαη απνηίκεζεο. 

Μεξηθά ζέκαηα κε ηα νπνία πξέπεη λα αζρνιεζεί θαη λα δηεξεπλήζεη ν ειεγθηήο 

θαηά ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ ψζηε λα εληνπίζεη ελδείμεηο πηζαλνχ ιάζνπο, 

απάηεο ή παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ηα εμήο:
24

 

 Κινπή θαη ελ ζπλερεία πψιεζε. 

 Τπεξηίκεζε - ππνηίκεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ. 

 Απφθξπςε πσιήζεσλ. 

 πζηήκαηα αγνξψλ. 

 Μίδεο. 

 Δηθνληθνί πξνκεζεπηέο. 

 Γηφγθσζε απνγξαθήο. 

 Απφθξπςε απνκείσζεο - θαηαζηξνθήο - ειιεηκκάησλ. 

 Παξαπνηεκέλεο αλαθνξέο ιήςεο. 

 Μεηαηνπίζεηο κεηαμχ ηνπνζεζηψλ. 

 Δθηξνπή ηεο απνγξαθήο. 

 Φεπδή κεηαθνξά. 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα παξαηεζνχλ πεξηπηψζεηο 

παξαγξάθσλ βάζεο γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή πνπ γίλεηαη ζαθή 

αλαθνξά ζηα απνζέκαηα θαη θαίλεηαη πσο επεξεάδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα εμεηαζηνχλ νη πεξηπηψζεηο επεξεαζκνχ αλαιπηηθά. 

                                                 
23

 ΓΠΔ 240 
24

 McMillan E. (2006), ζει. 16 
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5.2 Γιαθοποποίηζη Γνώμηρ Δλεγκηή 
 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη παξάγξαθνη βάζεο γηα γλψκε κε επηθχιαμε 

θαη αδπλακίαο έθθξαζήο γλψκεο, φπσο δίλνληαη ζαλ παξάδεηγκα ζην ΓΠΔ 705, θαη 

αθνξνχλ ιάζνο απνηίκεζε θαη κε παξαθνινχζεζε ηεο απνγξαθήο, νχησο ψζηε λα 

δνχκε πσο ηα απνζέκαηα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

δηαθνξνπνηνχλ ηελ γλψκε ηνπ ειεγθηή. 

 

Βάζη για γνώμη με επιθύλαξη. (νπζηψδεο φρη δηάρπην) 

 

Σα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κε πνζφ ΥΥΥ. Η 

δηνίθεζε δελ έρεη παξνπζηάζεη ηα απνζέκαηα ζηε ρακειόηεξε αμία κεηαμύ θόζηνπο θαη 

θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, αιιά ηα έρεη παξνπζηάζεη απνθιεηζηηθά ζην θόζηνο, 

ην νπνίν ζπληζηά απόθιηζε από ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

Σα αξρεία ηεο εηαηξείαο δείρλνπλ φηη εάλ ε δηνίθεζε παξνπζίαδε ηα απνζέκαηα ζηε 

ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, πνζφ χςνπο 

ΥΥΥ ζα απαηηείην γηα λα κεησζεί ε αμία ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ην θόζηνο ηωλ πωιήζεωλ ζα ήηαλ 

απμεκέλν θαηά XXX, θαη ν θόξνο εηζνδήκαηνο, ην θαζαξό απνηέιεζκα θαη ε θαζαξή 

ζέζε ηωλ κεηόρωλ ζα ήηαλ κεηωκέλα θαηά XXX, XXX θαη XXX, αληίζηνηρα. 

 

Βάζη για γνώμη με επιθύλαξη. (νπζηψδεο φρη δηάρπην) 

 

Δπεηδή δηνξηζηήθακε ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο ΑΒΓ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20X0, 

δελ κπνξέζακε λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ θαηακέηξεζε ηωλ θπζηθώλ απνζεκάηωλ 

θαηά ηελ έλαξμε απηήο ηεο πεξηόδνπ ή λα ηθαλνπνηεζνύκε αλαθνξηθά κε ηηο πνζόηεηεο 

απηώλ ηωλ απνζεκάηωλ κε ελαιιαθηηθά κέζα. δεδνκέλνπ όηη ηα απνζέκαηα έλαξμεο 

επεξεάδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκό ηωλ ιεηηνπξγηθώλ απνηειεζκάηωλ, δελ κπνξέζακε λα 

πξνζδηνξίζνπκε εάλ ήηαλ αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη 

ζηα θέξδε εηο λένλ έλαξμεο γηα ην 20X0. Ζ γλψκε ηνπ ειέγρνπ καο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 20X0 

δηαθνξνπνηήζεθε αλάινγα. Ζ γλψκε καο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
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ηξέρνπζαο πεξηφδνπ επίζεο δηαθνξνπνηήζεθε ιόγω ηωλ πηζαλώλ επηπηώζεωλ απηνύ 

ηνπ ζέκαηνο επί ηεο ζπγθξηζηκόηεηαο ηωλ αξηζκώλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ θαη ηωλ 

αληίζηνηρωλ αξηζκώλ. 

 

Βάζη για αδςναμία έκθπαζηρ γνώμηρ. (νπζηψδεο θαη δηάρπην) 

 

Γηνξηζηήθακε ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 20Υ1 θαη, 

επνκέλσο, δελ παξαθνινπζήζακε ηελ θαηακέηξεζε ηωλ θπζηθώλ απνζεκάηωλ ζηελ 

αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Δελ κπνξέζακε λα ηθαλνπνηεζνύκε κε ελαιιαθηηθά κέζα 

ζρεηηθά κε ηηο πνζόηεηεο απνζεκάηωλ πνπ ππήξραλ ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ, 20X0 θαη 

20Χ1 ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (ή 

ηζνινγηζκό) κε πνζό ΧΧΧ θαη ΧΧΧ, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ε εηζαγσγή ελφο λένπ 

κεραλνγξαθεκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ απαηηήζεσλ ην 

επηέκβξην 20Υ1 είρε σο απνηέιεζκα πνιιά ιάζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

απαηηήζεσλ. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειέγρνπ καο, ε δηνίθεζε ήηαλ αθφκα 

ζηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ησλ ειιείςεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δηφξζσζεο ησλ 

ιαζψλ. Γελ κπνξέζακε λα επηβεβαηψζνπκε ή λα επαιεζεχζνπκε κε ελαιιαθηηθά 

κέζα ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ απαηηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (ή ηζνινγηζκφ) ζπλνιηθνχ πνζνχ ΥΥΥ θαηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ, 20Υ1. σο απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζεκάησλ, δελ κπνξέζακε λα 

πξνζδηνξίζνπκε εάλ νπνηεζδήπνηε πξνζαξκνγέο ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ θξηζεί 

απαξαίηεηεο αλαθνξηθά κε θαηαρωξεκέλα ή κε θαηαρωξεκέλα απνζέκαηα θαη 

ινγαξηαζκνύο απαηηήζεωλ, θαζώο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο (ή απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο), ηελ θαηάζηαζε 

κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ. 

 

 

5.3 Δπηπεαζμόρ Οικονομικών Καηαζηάζευν  

 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα παξαηέζεθαλ παξαδείγκαηα παξαγξάθσλ βάζεο 

γηα γλψκε κε επηθχιαμε θαη αδπλακίαο έθθξαζήο γλψκεο, απφ εθζέζεηο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ, φπνπ ζην ηέινο αλαθέξνπλ θαη ηη επεξεάδνπλ ηα ζέκαηα απηά ζηα 

απνηειέζκαηα θαη γεληθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλαιπηηθά παξαθάησ 
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αλαθέξσ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φπσο επίζεο θαη ζηνηρεία πνπ βξήθα απφ άξζξα θαη 

ζπγγξάκκαηα: 

 

 Αποηελέζμαηα 

Όπσο γλσξίδνπκε απφ ηε ινγηζηηθή ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ 

απνζεκάησλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηνπ 

θφζηνπο πσιεζέλησλ
25

, ηα νπνία αθαηξνχκελα απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο), 

ζα καο δψζνπλ ην κηθηφ απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο, δειαδή ην απνηέιεζκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, θαη κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη 

πξφζζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία δελ είλαη άκεζα σο πξνο ηελ θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα (αλφξγαλα θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα) ζα θαηαιήμνπκε ζην θαζαξφ 

απνηέιεζκα. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε αμία ησλ απνζεκάησλ, θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ππεξηίκεζε ή 

ππνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, απεηθφληζε απαμησκέλσλ πιηθψλ θαη παξάιεηςε 

δηαγξαθήο ηνπο, απνηίκεζε ειαηησκαηηθψλ/κεηαρεηξηζκέλσλ πξντφλησλ ζηελ ηηκή 

θαηλνχξγησλ, εκθάληζε ζηα απνζέκαηα πξντφλησλ θπξηφηεηαο ηξίησλ θαη αιιαγή 

κεζφδνπ απνγξαθήο θαη απνηίκεζεο. 

Δπίζεο ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα επηβαξπλζεί κε έμνδα φπσο έμνδα 

πσιήζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη έμνδα αδξάλεηαο ηα νπνία απμάλνπλ ην 

θφζηνο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη θαη αχμεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Σν ηειηθφ απφζεκα κηαο επηρείξεζεο θαη ην θφζηνο πσιεζέλησλ έρνπλ κεηαμχ 

ηνπο αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε, δειαδή φηαλ ην ηειηθφ απφζεκα είλαη ππνηηκεκέλν 

ην θφζηνο πσιεζέλησλ είλαη απμεκέλν, απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα λα 

εκθαλίδνληαη ηζφπνζα κεησκέλα, φπσο επίζεο ε θνξνινγία θαη ε θαζαξή ζέζε. 

Αθξηβψο ηα αληίζεηα ζα ζπκβνχλ ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνζέκαηα είλαη 

ππεξηηκεκέλα. Παξαηεξνχκε φηη ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη άκεζν ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ 

Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηα απνζέκαηα είλαη ε βάζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπρλά ην χςνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηνλ 

                                                 
25

 Αξρηθφ Απφζεκα + Αγνξέο Υξήζεο - Σειηθφ Απφζεκα = Κφζηνο Πσιεζέλησλ 
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ηζνινγηζκφ είλαη αξθεηά κεγάιν αλαιφγσο ηνλ θιάδν θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

εθάζηνηε νηθνλνκηθήο κνλάδνο. 

Σα απνζέκαηα απνηεινχλ κέξνο ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ θαη 

θαηαηάζζνληαη ζηελ νκάδα απηή δηφηη είλαη απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθείλα ηα 

νπνία έρνπλ ξεπζηφηεηα θαη αλαθπθιψλνληαη κέζα ζηελ ρξήζε. 

ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζακε λα δνχκε ηελ αλαινγία ησλ απνζεκάησλ ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

πέληε κεγάισλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ εκπνξηθφ θαη 

παξαγσγηθφ - κεηαπνηεηηθφ θιάδν, απφ ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ δεκνζηεπκέλσλ 

ηζνινγηζκψλ ηνπο:
26

 

 

 Πνζνζηφ Κπθινθνξ. Δλεξγεη. Πνζνζηφ πλφινπ Δλεξγεη. 

ΜΑΟΤΣΖ Α.Δ. 55,4 % 17,1 % 

MOTOR OIL 48,8 % 23,2 % 

ΣΗΣΑΝ Α.Δ. 37,6 % 8,4 % 

ΜΤΛΟΗ ΛΟΤΛΟΗ Α.Δ. 35,9 % 12,1 % 

ΠΛΑΗΗΟ Α.Δ. 30,2 % 22,2 % 

 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχκε λα δνχκε φηη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ ζε 

κεξηθέο επηρεηξήζεηο πιεζηάδεη ην 50% ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ζε κία 

ην μεπεξλά θηφιαο. Υσξίο λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη ν ηζνινγηζκφο καο δίλεη 

κηα ζηαηηθή εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεσο (πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή), κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πφζν 

ζεκαληηθφο είλαη ν ινγαξηαζκφο απηφο θαη πφζν κεγάιε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ε 

δηαρείξηζε θαη ν έιεγρν ηνπο. 

Απφ ηα παξαδείγκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο πιεξνθνξνχκαζηε φηη ε 

αλαθξίβεηα ησλ απνζεκάησλ επεξεάδεη ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

(Ηζνινγηζκφ), ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ, ηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιήο 

Καζαξήο Θέζεο, ηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο θαη ηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ φπσο είδακε παξαπάλσ. 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα 

απνζέκαηα είλαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ηνπο. Γειαδή ηα ζηνηρεία πνπ καο δίλνπλ εάλ 

                                                 
26

 Οη επηρεηξήζεηο επηιέρζεθαλ ηπραία απφ ηνλ εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ θιάδν. Σα ζηνηρεία 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ηεο ρξήζεο 1/1 - 31/12/2013 απφ ηηο ηζηνζειίδεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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είλαη ιαλζαζκέλα εθηφο ηνπ φηη ράλνπλ ηελ αμία πνπ έρνπλ ζαλ πιεξνθνξίεο, δελ 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε φκνηα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ 

εηαηξεηψλ. 

Δπίζεο ιαλζαζκέλνη ζα είλαη θαη δηάθνξνη αξηζκνδείθηεο, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ή ξεπζηφηεηαο θπξίσο, φπνπ ηα απνζέκαηα είλαη απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ Ηζνινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηνπο. Οη 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζα έρνπλ ζηελ 

δηάζεζε ηνπο αλαθξηβή ή ιαλζαζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα ηνπο νδεγήζνπλ 

θαη ζε ιάζνο απνθάζεηο. 

αλ παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνλ δείθηεο θπθινθνξηαθήο 

ξεπζηφηεηαο,
27

 απεηθνλίδεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ην πεξηζψξην 

αζθαιείαο πνπ δηαηεξεί ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζεη κηα αλεπηζχκεηε εμέιημε ζηε ξνή θεθαιαίσλ θίλεζεο. Όζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν θαιχηεξε είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Όπσο 

επίζεο θαη ην Κεθάιαην Κίλεζεο
28

 ην νπνίν απνηειεί κηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε 

κέηξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Σν θεθάιαην θίλεζεο απμάλεηαη, φηαλ απμάλνληαη ηα 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φηαλ κεηψλνληαη νη βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. Οη αληίζεηεο κεηαβνιέο πξνθαινχλ κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. 

Μηα ππεξηίκεζε ή ππνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, κε ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, επεξεάδεη ινγηζηηθά ην θεθάιαην θίλεζεο ρσξίο λα έρεη κεηαβιεζεί 

πξαγκαηηθά. 

  

                                                 
27

 Κπθινθνξηαθή Ρεπζηφηεηα  =  
𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊 ύ𝜈  𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅 ό

Βραχυπρόθεςμεσ  𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀 ώ𝜍𝜀𝜄𝜎
 

28
 Κ.Κ. = Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία - Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ - ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ 

 

 

6.1 ςμπεπάζμαηα - Πποηάζειρ 

 

Σα απνζέκαηα απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηα έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ Δλεξγεηηθνχ ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Όπσο  δηαπηζηψζεθε απφ ηελ κειέηε ησλ ζπγγξακκάησλ θάζε ζπγγξαθέαο αθηεξψλεη 

εηδηθφ θεθάιαην ζηα απνζέκαηα είηε απηφ αθνξά ηελ ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ ή ηνλ έιεγρν ηνπο. 

Ζ βάζε ηεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ είλαη ε θαηαλφεζε 

θαηαξρήλ ηνπ φξνπ “απνζέκαηα” ηη πεξηιακβάλεη θαη πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπο. Ο 

ηξφπνο ηεο απφθηεζεο ηνπο (αγνξά ή παξαγσγή) θάλεη θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

εκπνξηθψλ απφ ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αλαιφγσο ηνλ θιάδν θαη ηελ 

θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, δίλνπλ έκθαζε ζε ζέκαηα φπσο ε πνζφηεηα θαη ην 

χςνο ησλ απνζεκάησλ, είηε απηά είλαη εκπνξεχκαηα ή πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, 

πνπ ζα έρνπλ δηαζέζηκα ζηηο απνζήθεο ηνπο. 

Ζ αμία θηήζε ησλ απνζεκάησλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνηίκεζε ησλ 

απνζεκάησλ, ηα νπνία έρεη ζηελ θαηνρή θαη ηδηνθηεζία ηεο ε θάζε επηρείξεζε αθνχ 

ηα πξνζδηφξηζε κεηά απφ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή απνγξαθή. Ζ απνηίκεζε γίλεηαη κε 

δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ην απνηέιεζκα αλαιφγσο ηελ κέζνδν πνπ εθαξκφδεη θάζε 

επηρείξεζε δηαθέξεη αθφκα θαη ζε ίδηα δείγκαηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ν ξφινο θαη ην έξγν ηεο ινγηζηηθήο, αλαπηχρζεθε 

ν θιάδνο ηεο ειεγθηηθήο πνπ έξρεηαη λα εμαζθαιίζεη ην νξζφ απνηέιεζκα φισλ ησλ 

παξαπάλσ. θνπφο ηνπ ειέγρνπ είλαη λα δηαπηζηψζεη ν ειεγθηήο κέζσ ησλ 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

επηρείξεζεο θαη νη επηκέξνπο ινγαξηαζκνί πνπ ηηο απνηεινχλ, φπσο ηα απνζέκαηα, 

παξνπζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο απαιιαγκέλε απφ ιάζε θαη παξαιείςεηο. Ο ξφινο 

απηφο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πνπ ηνλ θάλεη ηφζν ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνλ πιεξνθνξηψλ, εηδηθά ζε έλα ινγαξηαζκφ φπσο ησλ 
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απνζεκάησλ, πνπ φπσο είδακε κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη λα ζπκβάιεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ νξγάλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθηέιεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη 

ζέκαηα πνπ απαηηνχλ κεγάιε πξνζνρή απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

ζπιιέμεη θαηάιιεια θαη επαξθή ειεγθηηθά ηεθκήξηα, πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ 

δηακφξθσζε νξζήο γλψκεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σα απνζέκαηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε ζε 

πξαγκαηηθφ επίπεδν (κέζσ ηεο απνγξαθήο) είηε ζε ινγηζηηθφ επίπεδν (κέζσ ηεο 

απνηίκεζεο). Ο επεξεαζκφο είλαη δηάρπηνο ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο κε ζεκαληηθφηεξε πεξίπησζε απηή ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ νπζηψδνπο 

ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηα 

απνζέκαηα πξέπεη λα γίλεη πνιχ πξνζεθηηθά, φπσο επίζεο θαη νη αλαιπηηθέο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ απνγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, 

πνπ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηελ πνζφηεηα θαη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ. 

 

 

6.2 Πεπιοπιζμοί 

 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ήζεια λα αλαθέξσ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ππήξμαλ φζνλ αθνξά ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Σν ζέκα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο έρεη θπξίσο ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία 

βαζίζηεθε ζε επηζθφπεζε ζπγγξακκάησλ, άξζξσλ, λφκσλ, επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ 

θαη δηαδηθηπαθψλ πεγψλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα απνζέκαηα. Γελ 

έγηλε θακία πξαγκαηηθή ή ζηαηηζηηθή έξεπλα  κε ηξέρνληα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα 

εθηφο απφ ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή θ. Γεκήηξην 

Αδακφπνπιν, ν νπνίνο κνπ έδσζε πνιχηηκα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ. 

Σέινο ζα ήζεια λα αλαθέξσ φηη αλαθνξέο πεγψλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ, γίλνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

εξγαζίαο θαη παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά ζηηο «Πεγέο - Βηβιηνγξαθία» πνπ 

αθνινπζεί.  
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