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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Για τις εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, τα αποθέµατα αποτελούν το πιο σηµαντικό 

στοιχείο του Ισολογισµού τους καθώς επηρεάζουν τη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων τους 

µέσω των αγορών και των πωλήσεων.  

 

Με την παρούσα εργασία, γίνεται επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά µε 

το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 που αφορά τα Αποθέµατα και εξετάζονται τα 

µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα της υπό κατάργηση κοστολογικής µεθόδου LIFO. 

Επίσης γίνεται η λεπτοµερής παρουσίαση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 2 και 

επιχειρείται η περαιτέρω κατανόηση των µεθόδων αποτίµησης καθώς και των κοστολογικών 

µεθόδων µέσω της χρήσης πρακτικών εφαρµογών. Τέλος γίνεται η σύγκριση του Προτύπου 

µε τις διατάζεις που χρησιµοποιούσε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο για την 

αντιµετώπιση των αποθεµάτων και την αποτίµηση τους.  

 

Τα ερωτήµατα που εξετάζονται στην παρούσα εργασία αφορούν στους  λόγους για 

τους οποίους δεν θα εφαρµόζεται η µέθοδος LIFO κατά το ∆ΛΠ 2. Ενώ στο κυρίως µέρος 

εξετάζονται οι  οµοιότητες και οι διαφορές του ∆ΛΠ 2 µε τα αντίστοιχα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα και το κατά πόσο έχει επηρεάσει η εφαρµογή του ∆ΛΠ τις Ελληνικές επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι γεγονός ότι η παγκόσµια οικονοµία αντλεί τα µεγάλα κέρδη περισσότερο από την 

παροχή υπηρεσιών άυλης φύσεως εφόσον οι virtual συναλλαγές όπως το ηλεκτρονικό 

εµπόριο και το e-banking βρίσκονται σε πλήρη άνθηση. Επίσης φαίνεται ότι ο ρόλος της 

γεωργίας και της βιοµηχανίας έχουν υποβαθµιστεί καθώς αξιοποιώντας τις σύγχρονες 

ανακαλύψεις και τεχνικές έχει δηµιουργηθεί µια συσσώρευση πλούτου που τα αποτελέσµατα 

καρπώνεται η εικονική οικονοµία. 

 

Οι virtual συναλλαγές πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της Παγκοσµιοποίησης όπου 

όλες οι επιχειρήσεις είναι «παγκόσµιες» ή τείνουν να γίνουν. Με αφορµή αυτές τις εξελίξεις 

και µε σκοπό να εφαρµόζονται κοινοί κανόνες και κοινές αρχές για όλες τις επιχειρήσεις 

θεσπίστηκαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆.Λ.Π. αποτελούν την κωδικοποίηση των 

λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των 

οικονοµιών καταστάσεων των επιχειρήσεων και οι οποίες αφορούν και επηρεάζουν ένα 

σύνολο ατόµων που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την επιχείρηση όπως είναι οι ιδιοκτήτες, 

οι µέτοχοι, οι εργαζόµενοι, οι πελάτες και οι προµηθευτές. 

 

Συγκεκριµένα πρόκειται για Πρότυπα και ∆ιερµηνείες τα οποία υιοθετούνται από το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και περιλαµβάνουν : 

� τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

� τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

� ∆ιερµηνείες που δηµιουργούνται από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. ( Καραγιώργος Θ. και 

Πετρίδης Α., 2010 ) 

 

Μέχρι το Μάρτιο του 2002 ονοµαζόταν ∆ΛΠ και από τότε µέχρι σήµερα όσα καινούρια 

πρότυπα υιοθετούνται ονοµάζονται ∆ΠΧΠ, έτσι σήµερα χρησιµοποιούµε δύο όρους όταν 

αναφερόµαστε σε αυτά, είτε τον όρο «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα - ∆ΛΠ » είτε τον όρο 

«∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης – ∆ΠΧΠ ». ( Καραγιώργος Θ. και 

Πετρίδης Α., 2010 ) 
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Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το ∆ΛΠ 2 που αφορά τα Αποθέµατα και το οποίο έχει ως 

σκοπό να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό τους. Το βασικό πρόβληµα της 

λογιστικοποίησης των αποθεµάτων είναι το κόστος που αναγνωρίζεται ως στοιχείο του 

Ισολογισµού και πιο συγκεκριµένα ως περιουσιακό στοιχείο και µεταφέρεται σε νέο µέχρι να 

αναγνωριστούν έσοδα που σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο. Το ∆ΛΠ 2 παρέχει τις 

κατάλληλες οδηγίες ώστε να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το κόστος και εν συνεχεία να 

αναγνωριστεί ως έξοδο, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε υποτίµησης της λογιστικής 

αξίας µέχρι και την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Επίσης παρέχει οδηγίες ως προς τους 

τύπους προσδιορισµού του κόστους που χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση των 

αποθεµάτων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Γενικά για τα ∆ΛΠ και τα U. S Gaap 

 

Καθώς τις τελευταίες δεκαετίες τα χαρακτηριστικά των αγορών έχουν υποστεί σηµαντικές 

αλλαγές µε εφαλτήριο τον παγκοσµιοποιηµένο χαρακτήρα τους οδήγησαν σε άνοιγµα της 

αγοράς κεφαλαίου και χρήµατος , σε ελεύθερη διακίνηση εµπορευµάτων και εργατικού 

δυναµικού µεταξύ των χωρών καθώς και σε ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

σε παγκόσµιο επίπεδο. Κάθε επιχείρηση έχει την δυνατότητα να αναπτύξει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και να διαθέσει τα προϊόντα της στην παγκόσµια αγορά και να διευρυνθεί. 

 

Με αφορµή τα νέα χαρακτηριστικά των αγορών προέκυψε η ανάγκη για έναν κοινό κώδικα 

παρακολούθησης των συναλλαγών σε συνδυασµό µε την ανάγκη για κοινό λογιστικό 

χειρισµό. Η ιδέα της απόκτησης διεθνών λογιστικών προτύπων προέκυψε για πρώτη φορά 

στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ως απάντηση στην οικονοµική ολοκλήρωση και την 

αύξηση του διεθνούς εµπορίου. Μέχρι σήµερα, πάνω από εκατό (100) χώρες, τείνουν είτε να 

επιβάλλουν ή να επιτρέπουν τη χρήση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης. Οι αµερικανικές εταιρείες θα πρέπει αναπόφευκτα να υιοθετήσουν τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, εάν επιθυµούν να εισέλθουν ή να παραµείνουν στις αντίστοιχες διεθνείς 

αγορές τους. (Sedki S.S, Smith A. and Strickland A., 2014) 

 

H λογιστική παρακολούθηση των αποθεµάτων µε βάση το ∆ΛΠ 2 έχει ως σκοπό να 

αντικατοπτρίσει µε ακρίβεια το κόστος που καταχωρείται από την οικονοµική οντότητα. Θα 

πρέπει επίσης να παρέχει στους επενδυτές µια βάση µε το τι θα καθορίσει το αναµενόµενο 

κέρδος καθώς και µια καθοδήγηση σχετικά µε «το ποσό του κόστους που αναγνωρίζεται ως 

περιουσιακό στοιχείο και µεταφέρεται σε νέο µέχρις ότου τα σχετικά έσοδα αναγνωριστούν." 

Οµοίως, το Αµερικάνικο GAAP απαιτεί από τις εταιρείες να καταγράφουν τα αποθέµατα σε 

τιµή κόστους, όταν αναγνωρίζονται για πρώτη φορά. (ASC 330). Η ενσωµάτωση των ∆ΛΠ 

από τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν σήµερα γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές δεν θα 
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είναι απρόσκοπτη καθώς τα ∆ΛΠ και τα GAAP διαφέρουν σηµαντικά σε ορισµένες περιοχές 

(Sedki S.S, Smith A. and Strickland A., 2014)  

 

Στην παρούσα φάση η αποτίµηση των αποθεµάτων στα πλαίσια του GAAP διεξάγεται στο 

χαµηλότερο του κόστους ή της αγοράς και της αγοράς ορίζεται ως τρέχον κόστος 

αντικατάστασης, η οποία περιορίζεται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η αποτίµηση των 

αποθεµάτων σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ θα διεξάγεται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. (Sedki S.S, Smith A. and Strickland A., 2014) 

 

2.2 H ΜΕΘΟ∆ΟΣ LAST IN –FIRST OUT – LIFO 

 

Ιστορική Αναδροµή της LIFO 

 

Αν και LIFO δηµιουργήθηκε στις ΗΠΑ, η θεωρητική βάση για την LIFO µπήκε σε χρήση 

στο Ηνωµένο Βασίλειο από τα τέλη του 1800. Μέχρι πρότινος χρησιµοποιούταν η µέθοδος  

των stock κατά την οποία µια εταιρεία πρέπει να διατηρηθεί µια ορισµένη ελάχιστη ποσότητα 

(βασική πρώτη ύλη) των αποθεµάτων µόνο για να πληροί τις ελάχιστες λειτουργικές ανάγκες. 

Συνεπώς, αυτή η βασική πρώτη ύλη δεν θα τεθεί ποτέ υπό εκκαθάριση εφόσον και η 

επιχείρηση δεν έχει εκκαθαριστεί. Σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό, τα αποθέµατα είναι 

παρόµοιας φύσης µε ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο και θα πρέπει να αποτιµώνται στο 

κόστος κτήσεως της αρχικού αποθέµατος. Η εφαρµογή της µεθόδου των stock απαιτεί από τη 

διοίκηση να ορίσει πόσο των αποθεµάτων της που θα είναι το αρχικό απόθεµα και τι ιστορικό 

κόστος θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την αποτίµηση του stock αποθέµατος. 

 (Micah F and Hsu P, 2014) 

 

          Το 1930, το Ανώτατο ∆ικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι ο κύριος λόγος που οι 

εταιρείες χρησιµοποιούσαν τη µέθοδο των stock δεν ήταν για να αντανακλούν τις επιδόσεις, 

αλλά να µειώσουν τους φόρους. Κατά συνέπεια, η µέθοδος των stock κρίθηκε µη αποδεκτή 

για φορολογικούς σκοπούς. Ως αποτέλεσµα αυτής της απόφασης, η LIFO έγινε µια 

δηµοφιλής εναλλακτική λύση σε σχέση µε τη µέθοδο του αρχικού αποθέµατος. Σε αντίθεση 

µε την µέθοδο του stock, η οποία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό σε σχετικά αυθαίρετη 

διαχείριση των ποσοτήτων των βασικών πρώτων υλών και των τιµών τους, η LIFO είναι 

απαλλαγµένη από υποκειµενικές παραδοχές της διοίκησης και κατά τη διάρκεια περιόδου 
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έντονης διακύµανσης του πληθωρισµού εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό της µείωσης των φόρων 

και στον ίδιο βαθµό όπως και η µέθοδος των stock. (Micah F and Hsu P, 2014) 

 

Σε γενικές γραµµές, η χρήση της LIFO αποφέρει θετικά φορολογικά οφέλη όταν 

υπάρχουν αυξανόµενες τιµές για τα αποθέµατα, όταν δεν µειώνονται τα αποθέµατα και, όταν 

οι επιχειρήσεις έχουν θετικούς πραγµατικούς φορολογικούς συντελεστές (αυτό συνεπάγεται 

ότι η επιχείρηση είτε σήµερα πληρώνει φόρους ή αναµένει να πληρώσει τους φόρους στο 

εγγύς µέλλον). Τα φορολογικά πλεονεκτήµατα της LIFO κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 

1960 και του 1970 µε τα υψηλά επίπεδα πληθωρισµού ήταν απολύτως ορατά. (Micah F and 

Hsu P, 2014) 

 

Πρόσφατα, η LIFO έχει αντιµετωπίσει µια ισχυρή και πραγµατική πιθανότητα 

αδρανοποίησης. Στις 18 Σεπτεµβρίου, 2002, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής (FASB) και το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), επιβεβαίωσαν την αµοιβαία δέσµευσή τους για την κατάργηση της LIFO, 

διότι τα ∆ΛΠ δεν επιτρέπουν τη χρήση της µεθόδου αυτής. (Micah F and Hsu P, 2014) 

 

Οι απόψεις σχετικά µε την χρησιµότητα της µεθόδου 

 

Το ∆ΛΠ 2 απαγορεύει τη χρήση της µεθόδου Last-in-First-out (LIFO) , ενώ η µέθοδος αυτή 

είναι αποδεκτή εδώ και καιρό από τα GAAP ∆ΛΠ 2 & ASC 330. Αυτό θα έχει το µεγαλύτερο 

αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις των  αµερικανικών εταιρειών και ιδιαίτερα στις ήδη 

υποβληθείσες φορολογικές υποχρεώσεις. Το IRS απαιτεί από τις εταιρείες που 

χρησιµοποιούν τη LIFO για φορολογικούς σκοπούς να χρησιµοποιούν την ίδια µέθοδο και 

για τη µέτρηση του εισοδήµατος της οικονοµικής µονάδας. Συνήθως οι εταιρείες που 

χρησιµοποιούν LIFO έχουν χαµηλότερα φορολογικά έξοδα και χαµηλότερα 

χρηµατοοικονοµικά έσοδα. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα και οι ταµειακές ροές µπορεί να 

είναι σηµαντικά διαφορετικές για τις αµερικανικές επιχειρήσεις που σήµερα χρησιµοποιούν 

τη LIFO και επιθυµούν να ενσωµατώσουν τα ∆ΛΠ. Η απαίτηση οι αµερικανικές εταιρείες να 

στραφούν από την LIFO στην First-in-First-out (FIFO) σε ένα σύντοµο και απότοµο χρονικό 

διάστηµα µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην ζωή των εν λόγω εταιρειών και στην 

αστάθεια της οικονοµίας. Επειδή η αποµάκρυνση LIFO ως διαθέσιµη µέθοδο κοστολόγησης 

θα έχει τέτοιες δραµατικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και την οικονοµία, ως εκ τούτου, η 
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υιοθέτηση του ∆ΛΠ πρέπει να δηλωθεί ως απαίτηση το συντοµότερο δυνατόν και να 

επιτραπεί στις εταιρείες να προσαρµόσουν τα οικονοµικά τους σχέδια, η υιοθέτηση θα πρέπει 

να διεξαχθεί σε στάδια και να συµπεριληφθούν απαιτήσεις για το 1ο έτος, για το 3ο έτος, και 

για το 5ο έτος, έτσι ώστε η οικονοµική επίπτωση της υιοθέτησης να µην έχει αντίκτυπο στο 

έτος έκδοσης, και να απαγορεύσει στις εταιρείες την αντιστροφή των ήδη διαγραµµένων 

αποθεµάτων. Μια απότοµη υιοθέτηση του ∆ΛΠ 2 µπορεί να οδηγήσει σε οικονοµική 

αστάθεια, τα GAAP θα πρέπει να εξαλείψουν σταδιακά τη χρήση της LIFO, ενώ τα ∆ΛΠ θα 

πρέπει να αφαιρέσουν την απαίτησή του για την αναστροφή των αναγνωρισµένων 

αποθεµάτων σύµφωνα την αλλαγή των περιστάσεων (Sedki S.S, Smith A. and Strickland A., 

2014)  

 

Οι αντίπαλοι της LIFO τη χαρακτηρίζουν ως «µέθοδο µαζικών  φοροαπαλλαγών». 

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της ισχυρίζονται ότι η LIFO είναι µια καλή λογιστική 

µέθοδος κοστολόγησης και δεν χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο από τις µεγάλες 

εταιρίες  πετρελαίου και άλλες µεγάλες εταιρείες, αλλά επίσης, από τις εκατοντάδες χιλιάδες 

µικρότερες εταιρείες. Ο τύπος έχει εκφράσει επίσης µια παρόµοια ανησυχία, υποστηρίζοντας 

ότι "οι µικρές επιχειρήσεις, οι  κατασκευαστές, οι χονδρέµποροι, οι λιανοπωλητές και οι 

εταιρείες πετρελαίου θα υποστούν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πλήγµα». (Micah F and Hsu P, 

2014) 

 

Η LIFO είναι µια καθιερωµένη µέθοδος λογιστικής, όπως περιγράφεται από το 

American Petroleum Institute (API), δεν είναι παραθυράκι φοροαπαλλαγών, αλλά µια 

καθιερωµένη µεθοδολογία για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών (American 

Petroleum Institute, Φεβρουάριος 2012). Είναι εφαρµόσιµη για τις εταιρείες σε κλάδους που 

αποθηκεύουν µεγάλα αποθέµατα µε την πάροδο του χρόνου ή / και τα αποθέµατα 

διατηρούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σύµφωνα µε τη LIFO, οι επιχειρήσεις υποθέτουν 

ότι η τελευταία µονάδα ενός αγαθού που η εταιρεία αποκτά είναι η πρώτη µονάδα του 

αγαθού που πωλείται. Σε περιόδους πληθωρισµού των τιµών, ή περιόδους κατά τις οποίες το 

αναµενόµενο κόστος απόκτησης των αποθεµάτων αυξάνεται, η LIFO είναι ευεργετική στη 

µείωση των φόρων µε την αύξηση του κόστους των Πωληθέντων αγαθών. Για παράδειγµα, η 

γενική ανοδική κίνηση των τιµών του πετρελαίου από το 2004 έχει οδηγήσει σε µια ευνοϊκή 

περίοδο για τις βιοµηχανίες πετρελαίου που χρησιµοποιούν τη LIFO. Κρατώντας τη LIFO 

στη θέση της θα ήταν ένα φορολογικό πλεονέκτηµα για τις βιοµηχανίες πετρελαίου. Η API 
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προειδοποιεί ότι, αν LIFO καταργηθεί, οι εταιρείες ενδέχεται να πρέπει να ανακατευθύνουν 

τα µετρητά ή να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν την καταβολή του φόρου, 

και αυτό ίσως οδηγήσει στην καταστροφή ορισµένων επιχειρήσεων. (Micah F and Hsu P, 

2014) 

 

Παρά το γεγονός ότι η βιοµηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου θεωρούνται οι 

βασικοί ωφελούµενοι από τα πλεονεκτήµατα της LIFO, ωστόσο και άλλες βιοµηχανίες 

µπορούν να επωφεληθούν από τη LIFO, όπως είναι οι οινοποιοί, οι έµποροι αυτοκινήτων και 

φορτηγών, οι πωλητές αθλητικών αγαθών και τα εργαλείων κηπουρικής, και πολλοί άλλοι. 

Για παράδειγµα, οι κατασκευαστές του ουίσκι εκφράζουν µια µοναδική προοπτική σχετικά µε 

τους λόγους που πρέπει να χρησιµοποιείται η LIFO. Λόγω της υψηλής έντασης φροντίδας 

που απαιτείται από το νόµο προς το προϊόν, οι Distillers Bourbon Whiskey ωριµάζουν τα 

προϊόντα τους για τουλάχιστον δύο χρόνια. Ως εκ τούτου, τα αποθέµατά τους που είναι 

µεγάλα και παραµένουν στην κατοχή τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα, γεγονός που 

καθιστά τη χρήση της LIFO συµφέρουσα. (Micah F and Hsu P, 2014) 

 

Οι υποστηρικτές της LIFO εκφράζουν τη σοβαρή ανησυχία τους για την απώλεια των 

φορολογικών πλεονεκτηµάτων της LIFO. Έχοντας επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τη LIFO 

που θα πρέπει µε την κατάργηση της µεθόδου να αναπροσαρµόσουν τα αποθέµατά τους θα 

µπορούσε να προκαλέσει σηµαντικές φορολογικές δαπάνες. Οι διαφορές της αναπροσαρµογή 

του αποθέµατος είναι το χάσµα του υπολογισµού του κόστους µεταξύ της FIFO και της LIFO 

όταν µια εταιρεία χρησιµοποιεί µόνο τη LIFO. Ο σκοπός της αναπροσαρµογής είναι να λάβει 

η επιχείρηση αναδροµικά το φορολογικό όφελος από τη χρήση της LIFO πίσω ως εισόδηµα, 

έτσι ώστε η εταιρεία να φορολογείται σαν να µην είχε χρησιµοποιηθεί η LIFO. Για τις 

εταιρείες του κλάδου που έχουν µεγάλα αποθέµατα µε αύξηση του κόστους τους την πάροδο 

του χρόνου, οι διαφορές αναπροσαρµογής της LIFΟ µπορεί να είναι µεγάλες. Ως εκ τούτου, 

εάν η LIFO καταργηθεί η αυξηµένη φορολογική επιβάρυνση που σχετίζεται µε την 

αποπληρωµή της αναπροσαρµογής θα είναι ένα βαρύ φορτίο για ορισµένες εταιρείες. Η 

προοπτική αυτή τονίζει τις πιθανές ανεπιθύµητες συνέπειες της µεταρρύθµισης. Η 

προστιθέµενη φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει από την κατάργηση της µεθόδου, σε 

συνδυασµό µε την κρίση στην οικονοµία, θα µπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε 

πολλές εταιρείες που σήµερα χρησιµοποιούν τη µέθοδο LIFO. Ο γερουσιαστής Jim Bunning, 

από το Κεντάκι, αναφέρει ότι LIFO κατάργηση θα είναι επιζήµια, διότι θα «βλάψει τις 

εταιρείες των ΗΠΑ και υπέρ των αλλοδαπών ανταγωνιστών τους σε µια εποχή, όπου 
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προσπαθούµε να ενθαρρύνουµε περισσότερο τον κλάδο των κατασκευών στις ΗΠΑ (Micah F 

and Hsu P, 2014) 

 

Οι υποστηρικτές της LIFO, επίσης, πιστεύουν ότι η µέθοδος αυτή βοηθά στην 

εξάλειψη µη υπαρκτών κερδών τα ονοµαζόµενα και κέρδη - φαντάσµατα. Υπό το καθεστώς 

της LIFO, το τελικό απόθεµα θεωρείται ότι αποτελείται γενικά από τα αγαθά που µε τη σειρά 

αγοράζονται. Ως αποτέλεσµα, η LIFO χρησιµεύει για να ταιριάζει τις τρέχουσες πωλήσεις µε 

το τρέχον κόστος των αποθεµάτων, εξοδοποιώντας αποτελεσµατικά τον πληθωρισµό. Σε 

αντίθεση µε τη LIFO, η FIFO δεν λαµβάνει υπόψη το αυξανόµενο κόστος της 

αντικατάστασης των αποθεµάτων. Ως εκ τούτου, η FIFO συχνά αναφέρει κέρδη φαντάσµατα. 

Για παράδειγµα, εάν µια εταιρεία χρησιµοποιεί τη FIFO, θα πρέπει να αναφέρει το κόστος 

των αγαθών που πωλούνται σε ιστορικές τιµές και να παρουσιάζει µια στρεβλή εικόνα των 

κερδών, που συνεπάγονται σε κέρδη φαντάσµατα. Από την άλλη πλευρά, µια εταιρεία που 

χρησιµοποιεί τη LIFO θα αναφέρει το κόστος των αγαθών που πωλούνται στις πιο πρόσφατες 

τιµές δηλαδή στιες τρέχουσες τιµές, οι οποίες είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν µια αληθινή 

απεικόνιση των κερδών. (Micah F and Hsu P, 2014) 

 

Οι αντίπαλοι της LIFO πιστεύουν ότι η αδρανοποίηση της θα µπορούσε να ενισχύσει 

τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση µε τη µείωση του αριθµού των εναλλακτικών 

λογιστικών χειρισµών που αυτή τη στιγµή βρίσκονται στη διάθεση των επιχειρήσεων. 

Επειδή ο βαθµός των κερδών µπορεί να είναι πολύ διαφορετικός για τις επιχειρήσεις που 

χρησιµοποιούν την LIFO σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν την FIFO, η 

συγκρισιµότητα των λογιστικών κερδών είναι µια τροχοπέδη. Έτσι, για να αυξηθεί η 

συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών, οι αντίπαλοι πιστεύουν ότι η κατάργηση της LIFO θα 

οδηγήσει σε πιο ασφαλή συµπεράσµατα για τα κέρδη των επιχειρήσεων. (Micah F and Hsu P, 

2014) 

 

Μεταξύ των επιχειρηµάτων για την κατάργηση της LIFO  περιλαµβάνεται και το ότι 

ορισµένες βιοµηχανίες µε µικρό ή καθόλου Κόστος Πωληθέντων δεν είναι σε θέση να 

επωφεληθούν από τις δυνητικά ευνοϊκές φορολογικές επιδράσεις της LIFO, και συνεπώς 

ενδέχεται να έχουν χαµηλότερη σταθερή αξία. Υπάρχουν εικασίες ότι ο λόγος που οι 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την LIFO είναι για να επωφεληθούν από τις «φοροαπαλλαγές» 

που προκύπτουν από τη χρήση της µεθόδου. (Micah F and Hsu P, 2014) 
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Επίσης η κατάργηση της LIFO θα µπορούσε να αυξήσει τις µελλοντικές µετά φόρων 

ταµιακές ροές των επιχειρήσεων που είχαν χρησιµοποιηθεί την µέθοδο αυτή. Σύµφωνα µε το 

µοντέλο των Guenther and Sansing (2012) το οποίο προτείνει ότι οι υψηλότερες φορολογικές 

δαπάνες που συνδέονται µε τη FIFO µπορεί να οδηγήσουν σε µικρότερες ποσότητες 

ισορροπίας και σε υψηλότερες τιµές στην ισορροπία του παραγωγού, η οποία θα 

υπερκαλύψει το υψηλότερο κόστος του φόρου που σχετίζεται µε τη FIFO και θα µπορούσε 

να οδηγήσει σε αύξηση των προ φόρων ταµιακών ροών. (Micah F and Hsu P, 2014) 

 

Καθίσταται ξεκάθαρο ότι η κίνηση προς την υιοθέτηση των ∆ΛΠ στις ΗΠΑ 

παρουσιάζει µια σαφή απειλή για την συνεχιζόµενη χρήση της LIFO από τις εταιρείες των 

ΗΠΑ. ∆εδοµένου ότι οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες διεξάγονται σε διεθνή κλίµακα, 

πολλές βιοµηχανικές εταιρίες, εταιρίες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και 

ο εταιρίες ρύθµισης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα έχουν ως καθήκον τους να συµβαδίσουν 

µε τα λογιστικά πρότυπα που θα χρησιµοποιούνται παγκοσµίως. ∆ιεθνείς εταιρείες πρέπει να 

εργαστούν για να φέρουν τα λογιστικά τους βιβλία σε σύγκλιση προς τα ∆ΛΠ, γεγονός που 

δαπανά ένα µεγάλο µέρος χρόνου και των οικονοµικών πόρων. Οι αντίπαλοι της LIFO 

υποστηρίζουν ότι η κατάργηση της µπορεί να βοηθήσει τα GAAP να συγκλίνουν προς τα 

∆ΛΠ. (Micah F and Hsu P, 2014) 

 

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι εν ολίγοις, µια βασική 

απόκλιση µεταξύ της λογιστικής και της φορολογίας σε σχέση µε τις κοστολογικές µεθόδους 

δηµιουργείται όταν η κοστολογική µέθοδος έχει αλλάξει. Η οικονοµική οντότητα 

αντιµετωπίζει τις περισσότερες από αυτές τις αλλαγές στη λογιστική αναδροµικά στα κέρδη 

εις νέον. Ωστόσο, οι νέοι κανονισµοί απαιτούν οι σωρευτικές επιπτώσεις των αλλαγών στην 

κοστολογική µέθοδο να αντιµετωπίζονται µελλοντικά. Στην περίπτωση 

αλλαγής από LIFO, για φορολογικούς σκοπούς, η οικονοµική οντότητα θα εξαπλώσει γενικά 

τις επιπτώσεις που προκαλούνται από τη µεταβολή της µεθόδου στο εισόδηµά της, 

διευρύνοντας την αποτίµηση των αποθεµάτων στα επόµενα έτη. Αντίθετα, στον τοµέα της 

λογιστικής, η αλλαγή θα ξεκινήσει από τα προηγούµενα χρόνια, δηµιουργώντας επιπλέον 

επιπτώσεις στους λογαριασµούς των αναβαλλόµενων φόρων της εταιρείας. (Bloom R. and 

Cenker W., 2009) 

 

Οι εταιρείες εάν χρησιµοποιούν ήδη τη LIFO θα διστάσουν να υιοθετήσουν τα ∆ΛΠ 

και να αλλάξουν µέθοδο , εκτός εάν οι κανόνες  συµµόρφωσης µε τη µέθοδο αυτή 
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χαλαρώσουν. Ίσως θα πρέπει να επιτρέπεται να εξακολουθούν να χρησιµοποιούν τη LIFO για 

φορολογικούς σκοπούς, αλλά να τηρούν τα ∆ΛΠ σχετικά µε τη λογιστική παρακολούθηση. 

Ίσως θα πρέπει να καταρτίζονται δύο είδη οικονοµικών καταστάσεων, µία συµφώνα µε τα 

∆ΛΠ και η άλλη σύµφωνα µε τα GAAP που επιτρέπουν ην χρήση της LIFO. Μια άλλη 

δυνατότητα θα ήταν το Υπουργείο Οικονοµικών να παρατείνει την περίοδο κατά την οποία οι 

εν λόγω φορολογικές υποχρεώσεις οφείλονται πέρα από το µέγιστο επιτρεπόµενο που είναι 

τα τέσσερα χρόνια. Ακόµα µια άλλη δυνατότητα θα ήταν για τις εταιρείες να αντισταθµίσουν 

τις υποχρεώσεις µε τις καθαρές λειτουργικές ζηµίες. Ή ίσως διαφορετικοί τρόποι 

αντιµετώπισης των αποθεµάτων να µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τις µεγαλύτερες 

εταιρίες και διαφορετικά για τις  µικρότερες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, είναι πρόωρο 

να πούµε ότι LIFO θα καταργηθεί άµεσα. Πράγµατι, οι µικρές επιχειρήσεις που δεν είναι 

υποχρεωµένες να χρησιµοποιούν τα ∆ΛΠ µπορεί να συνεχίσουν την χρήση της LIFO. 

(Bloom R. and Cenker W., 2009) 

 

Η επίδραση στο εισόδηµα των επιχειρήσεων από την µετάβαση από LIFO σε FIFO 

κατά την αποτίµηση των αποθεµάτων θα είναι µεγάλη γι’ αυτό απαραίτητη η εφαρµογή του 

κατάλληλου οριακού φορολογικού συντελεστή (s) που θα επιτρέπει τον προσδιορισµό του 

επιπλέον φορολογητέου εισοδήµατος που θα προκύψει από την κατάργηση της LIFO στις 

ΗΠΑ. Ακόµη και αν τα αποθέµατα υπολογίζονται συγκρίνοντας την αποτίµηση που 

προκύπτει µε τη LIFO µε το κόστος αντικατάστασης των τελικών αποθεµάτων, το 

αποτέλεσµα θα εξακολουθούσε να παρέχει µια περιορισµένη εικόνα του επιπλέον 

εισοδήµατος που θα προέκυπτε εάν η LIFO είχε εξαλειφθεί. (Hoffman M. and McKenzie K., 

2009) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Βασικό θέµα της λογιστικής των αποθεµάτων αποτελεί το ποσό του κόστους που 

αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού και µεταφέρεται από χρήση σε χρήση, έως τη 

στιγµή της αναγνώρισης των αντίστοιχων εσόδων. (Grant Thornton, 2009) 

 

Το ∆.Λ.Π. 2 αναθεωρήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2003 και ενσωµάτωσε την «Αρχή της 

Συνέπειας – ∆ιαφορετικοί Τύποι Κόστους για τα Αποθέµατα η οποία και καταργήθηκε. Για 

τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2005 το ∆.Λ.Π 2 εφαρµόζεται 

υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις καθώς και η εφαρµογή του νωρίτερα ενθαρρύνεται. (Grant 

Thornton, 2009) 

 

3.2 Σκοπός 

 

Ο σκοπός του ∆.Λ.Π 2 είναι να προσδιορίσει τα πλαίσια παρουσίασης, αναγνώρισης και 

αποτίµησης των αποθεµάτων στις χρηµατοοικονοµικές οικονοµικές καταστάσεις µιας 

οικονοµικής οντότητας. (Grant Thornton, 2009) 

 

 Ένα βασικό θέµα της λογιστικής των αποθεµάτων είναι το ποσό του κόστους που 

αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και µεταφέρεται από περίοδο σε περίοδο µέχρις ότου 

αναγνωριστούν τα σχετιζόµενα έσοδα. ( ∆ΛΠ 2, § 1 )  

 

Το ∆.Λ.Π 2 παρέχει κατευθύνσεις για τον τρόπο προσδιορισµού του κόστους και την 

εν συνεχεία αναγνώρισή του ως έξοδο στα κέρδη ή στις ζηµίες περιόδου, 

συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε αποµείωσης της λογιστικής αξίας µέχρι την καθαρή 
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ρευστοποιήσιµη αξία. Επίσης παρέχει οδηγίες ως προς τους τύπους προσδιορισµού του 

κόστους που χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση των αποθεµάτων. ( ∆ΛΠ 2, § 1) 

 

3.3 Πεδίο Εφαρµογής 

 

Το ∆.Λ.Π 2 εφαρµόζεται για τον λογιστικό χειρισµό όλων των κατηγοριών αποθεµάτων 

εκτός από αποθέµατα που αφορούν σε: 

� έργα υπό εκτέλεση που προκύπτουν σύµφωνα µε συµβάσεις κατασκευής, 

συµπεριλαµβάνοντας άµεσα συνδεόµενες συµβάσεις υπηρεσιών (∆ΛΠ 11: 

Κατασκευαστικές Συµβάσεις), 

� χρηµατοοικονοµικά µέσα ( ∆.Λ.Π 39) 

� βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε γεωργική δραστηριότητα και 

γεωργική παραγωγή κατά τη στιγµή της συγκοµιδής (βλ. ∆ΛΠ 41 Γεωργία). (Grant 

Thornton, 2009) 

 

Το Πρότυπο αυτό δεν εφαρµόζεται κατά την αποτίµηση αποθεµάτων που κατέχονται από:  

� παραγωγούς γεωργικών και δασικών προϊόντων, γεωργικής παραγωγής µετά τη 

συγκοµιδή και ορυκτών και ορυκτών προϊόντων, κατά την έκταση που αποτιµώνται 

στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, σύµφωνα µε τις γενικά καθιερωµένες πρακτικές 

στους κλάδους αυτούς. Όταν τέτοια αποθέµατα αποτιµώνται στην καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία, οι µεταβολές στη λογιστική αξία αυτή αναγνωρίζονται ως 

κέρδος ή ζηµία κατά τη λογιστική περίοδο της µεταβολής. Αυτό συµβαίνει, για 

παράδειγµα, όταν γίνεται η συγκοµιδή των αγροτικών εσοδειών ή η εξόρυξη των 

µεταλλευµάτων και η πώληση είναι εξασφαλισµένη µέσω πρoθεσµιακού συµβολαίου 

ή κρατικής εγγύησης ή όταν υπάρχει µια ενεργή αγορά και ο κίνδυνος να µην 

πωληθούν είναι αµελητέος. Αυτά τα αποθέµατα µόνο εξαιρούνται από τις απαιτήσεις 

του Προτύπου που αφορούν στην αποτίµηση. ( ∆ΛΠ 2, § 3 - 4 ) 

 

� διαπραγµατευτές-µεσολαβητές εµπορευµάτων που αποτιµούν τα αποθέµατά τους 

στην εύλογη αξία αποµειωµένη κατά τα άµεσα κόστη πώλησης Όταν τέτοια 

αποθέµατα αποτιµώνται στην εύλογη αξία µείον το κόστος πωλήσεων, οι µεταβολές 

στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζηµία κατά την περίοδο της 

µεταβολής. Οι διαπραγµατευτές-µεσολαβητές είναι όσοι αγοράζουν ή πωλούν 
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εµπορεύµατα για άλλους ή για ίδιο λογαριασµό. Τα αποθέµατα αυτά αποκτώνται 

κυρίως µε σκοπό την πώληση στο άµεσο µέλλον και τη δηµιουργία κερδών από 

διακυµάνσεις στην τιµή ή το περιθώριο κέρδους του διαπραγµατευτή-µεσολαβητή. 

Όταν τα αποθέµατα αυτά αποτιµώνται στην εύλογη αποµειωµένη κατά τα άµεσα 

κόστη πώλησης, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του Προτύπου που αφορούν στην 

αποτίµηση. ( ∆ΛΠ 2, § 5 ) 

 

3.4 Εννοιολογική Προσέγγιση 

 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµη η παρουσίαση µερικών βασικών εννοιών που σχετίζονται 

µε το Πρότυπο και θα χρησιµοποιηθούν εκτενέστερα παρακάτω. 

 

Αποθέµατα είναι τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία: 

� κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, 

� βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής µέχρι να πάρουν την τελική τους µορφή 

για πώληση,  

� έχουν τη µορφή υλών ή υλικών που θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή 

στην παροχή υπηρεσιών. Είναι δηλαδή υλικά, τα οποία η επιχείρηση αποκτά µε σκοπό 

την επεξεργασία ή τη συναρµολόγησή τους για την παραγωγή ή κατασκευή 

προϊόντων ή υπηρεσιών και τα οποία ενσωµατώνονται στο τελικό προϊόν. (Grant 

Thornton, 2009) 

 

Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη ροή 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µειωµένη κατά το εκτιµώµενο κόστος ολοκλήρωσης 

και το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. ( ∆ΛΠ 2, § 

6 ) 

 

Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού µπορεί να 

ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να διακανονιστεί µεταξύ δύο µερών τα οποία έχουν πλήρη 

γνώση των συνθηκών της αγοράς και ενεργούν µε τη θέλησή τους στα πλαίσια µιας 

συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά εµπορική βάση. ( ∆ΛΠ 2, § 6 ) 
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Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αναφέρεται στο καθαρό ποσό που µία οντότητα αναµένει 

να εισπράξει από την πώληση αποθεµάτων κατά τη συνήθη ροή των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. Η εύλογη αξία αντανακλά το ποσό για το οποίο τα ίδια αποθέµατα θα 

µπορούσαν να ανταλλαγούν στην αγορά µεταξύ ενηµερωµένων και πρόθυµων αγοραστών 

και πωλητών. Η πρώτη είναι αξία που είναι συγκεκριµένη για κάθε επιχείρηση, ενώ η 

δεύτερη δεν είναι. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων µπορεί να µην ισούται µε 

την εύλογη αξία αποµειωµένη κατά τα άµεσα κόστη πώλησης. ( ∆ΛΠ 2, § 7 ) 

 

Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν αγαθά που αγοράστηκαν και κρατούνται προς 

µεταπώληση όπως για παράδειγµα, εµπορεύµατα που αγοράσθηκαν από έναν έµπορο 

λιανικής και κατέχονται για µεταπώληση ή γη και άλλη ακίνητη περιουσία που κρατείται για 

µεταπώληση. ( ∆ΛΠ 2, § 8 ) 

 

Τα αποθέµατα επίσης περιλαµβάνουν έτοιµα αγαθά που παράχθηκαν από την 

οντότητα ή παραγωγή σε εξέλιξη καθώς και ύλες και υλικά που αναµένεται να 

χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία. ( ∆ΛΠ 2, § 8 ) 

 

Στην περίπτωση του παρέχοντος υπηρεσίες, τα αποθέµατα περιλαµβάνουν τα κόστη 

των υπηρεσιών ( π.χ. εργασία, λοιπά έξοδα απασχολούµενου προσωπικού), για τα οποία η 

επιχείρηση δεν έχει αναγνωρίσει τα σχετικά έσοδα. Το βασικό σηµείο για τον χαρακτηρισµό 

ενός στοιχείου του ενεργητικού µιας επιχείρησης ως απόθεµα ή ως ενσώµατο πάγιο δεν είναι 

η υλική του υπόσταση αλλά ο σκοπός για τον οποίο αποκτήθηκε ή παράχθηκε. Έτσι ένα 

κτίριο για µία εµπορική επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως απόθεµα ενώ για µια κατασκευαστική 

χαρακτηρίζεται απόθεµα. (Grant Thornton, 2009) 

 

3.5 Αποτίµηση των Αποθεµάτων 

 

Τα αποθέµατα θα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. ( ∆ΛΠ 2, § 9 ) 
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3.6 Κόστος αποθεµάτων  

 

Το κόστος των αποθεµάτων πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κόστη αγοράς και µεταποίησης 

και τις άλλες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα 

θέση και κατάσταση. ( ∆ΛΠ 2, § 10 ) 

 

Στο κόστος των αποθεµάτων περιλαµβάνονται όλα τα κόστη που γίνονται για την 

αγορά των αποθεµάτων. Στην περίπτωση που τα αποθέµατα διατίθενται από την  επιχείρηση 

για την παραγωγή άλλων προϊόντων τότε προστίθεται στο κόστος αγοράς και το κόστος 

µεταποίησης καθώς και τα λοιπά έξοδα που πραγµατοποιούνται προκειµένου τα αποθέµατα 

να πάρουν την τελική τους µορφή και να καταστούν έτοιµα προς πώληση. (Grant Thornton, 

2009) 

 

Κόστος αγοράς:  

 

Το κόστος αγοράς των αποθεµάτων περιλαµβάνει τα εξής: 

� την τιµή αγοράς ( την τιµολογιακή αξία µείον οποιεσδήποτε εκπτώσεις ). Οι 

εµπορικές εκπτώσεις, επί των αγορών αφαιρούνται από το κόστος αγοράς. Οι 

συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν άµεσα από πρόσφατες αγορές 

αποθεµάτων που τιµολογούνται σε ξένο νόµισµα δεν αποτελούν κόστος αγοράς των 

αποθεµάτων αυτών. 

� Έξοδα εισαγωγής (οι εισαγωγικοί δασµοί , ασφάλιστρα µεταφοράς εισαγόµενων 

αποθεµάτων, έξοδα εκτελωνιστών) 

� Μη επιστρέψιµοι φόροι δηλαδή οι φόροι που η επιχείρηση δεν θα µπορέσει να 

συµψηφίσει ή να ανακτήσει. 

� Κόστη µεταφοράς και αποθήκευσης των αποθεµάτων ( φορτωτικά, µεταφορικά από 

την αποθήκη του προµηθευτή, εκφορτωτικά έξοδα κ.λ.π. ) 

� Κάθε άλλο κόστος άµεσα επιρριπτέο στην αγορά των ετοίµων αγαθών , υλικών και 

υπηρεσιών ( τα έξοδα αυτά δεν θα πραγµατοποιούνταν εάν η επιχείρηση δεν είχε 

πραγµατοποιήσει τις συγκεκριµένες αγορές ).   ( ∆ΛΠ 2, § 11 ) 
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Κόστος µεταποίησης:  

 

Το κόστος µεταποίησης των αποθεµάτων περιλαµβάνει όλα τα άµεσα έξοδα που 

σχετίζονται µε τις µονάδες παραγωγής, όπως είναι τα άµεσα εργατικά. Επίσης 

συµπεριλαµβάνει ένα συστηµατικό επιµερισµό των σταθερών και µεταβλητών γενικών 

εξόδων παραγωγής, που πραγµατοποιούνται κατά τη µετατροπή των υλών σε έτοιµα αγαθά. 

Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που παραµένουν 

σχετικά σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και 

συντήρηση εργοστασιακών κτιρίων και εξοπλισµού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και 

διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες 

παραγωγής που µεταβάλλονται άµεσα ή σχεδόν άµεσα, ανάλογα µε τον όγκο της παραγωγής, 

όπως είναι oι έµµεσες ύλες και η έµµεση εργασία. ( ∆ΛΠ 2, § 12 ) 

 

Ο επιµερισµός των σταθερών γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος µεταποίησης 

βασίζεται στην κανονική δυναµικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική 

δυναµικότητα είναι η αναµενόµενη να επιτευχθεί παραγωγή κατά µέσο όρο στη διάρκεια ενός 

αριθµού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών 

δυναµικότητας λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησης. Το πραγµατικό επίπεδο 

παραγωγής µπορεί να χρησιµοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναµικότητα. Το 

ποσό των σταθερών γενικών εξόδων που επιµερίζεται σε κάθε παραγόµενη µονάδα δεν 

αυξάνεται ως συνέπεια χαµηλής παραγωγής ή πρόσκαιρης αδράνειας των εγκαταστάσεων. Τα 

µη επιµεριζόµενα γενικά έξοδα αναγνωρίζονται ως δαπάνη στην περίοδο κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται. Σε περιόδους ανώµαλα υψηλής παραγωγής, το ποσό των σταθερών 

γενικών εξόδων που επιρρίπτεται σε κάθε παραγωγική µονάδα µειώνεται, ούτως ώστε τα 

αποθέµατα να µην αποτιµώνται πάνω από το κόστος. Τα µεταβλητά έξοδα παραγωγής 

επιµερίζονται σε κάθε παραγόµενη µονάδα βάσει της πραγµατικής χρήσης των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων. ( ∆ΛΠ 2, § 13 ) 

 

Μια παραγωγική διαδικασία µπορεί να καταλήγει σε ταυτόχρονη παραγωγή 

περισσότερων του ενός προϊόντων. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν παράγονται 

συµπαράγωγα προϊόντα ή όταν υπάρχει ένα κύριο προϊόν και ένα υποπροϊόν. Όταν το κόστος 

µετατροπής δεν µπορεί να εξατοµικευτεί κατά προϊόν, επιµερίζεται µεταξύ των προϊόντων µε 

έναν ορθολογικό και οµοιόµορφο τρόπο. Ο επιµερισµός µπορεί να βασίζεται, για παράδειγµα, 

στη σχετική αξία πωλήσεων κάθε προϊόντος είτε κατά το στάδιο της παραγωγικής 
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διαδικασίας όταν τα προϊόντα καθίστανται κατ� είδος αναγνωρίσιµα, είτε κατά την 

ολοκλήρωση της παραγωγής. Τα περισσότερα υποπροϊόντα είναι επουσιώδη από τη φύση 

τους. Αν αυτό συµβαίνει, αποτιµώνται συχνά στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους και η 

αξία αυτή αφαιρείται από το κόστος του κύριου προϊόντος. Ως αποτέλεσµα, η λογιστική αξία 

του κύριου προϊόντος δεν είναι σηµαντικά διαφορετική από το κόστος του. ( ∆ΛΠ 2, § 14) 

 

Λοιπές δαπάνες: 

 

Οι λοιπές δαπάνες συµπεριλαµβάνονται στο κόστος των αποθεµάτων µόνο στην 

έκταση που πραγµατοποιούνται για να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και 

κατάστασή τους. Για παράδειγµα, µπορεί να πρέπει να συµπεριληφθούν στο κόστος των 

αποθεµάτων µη παραγωγικά γενικά έξοδα ή κόστη σχεδιασµού προϊόντων για 

συγκεκριµένους πελάτες.  

( ∆ΛΠ 2, § 15 ) 

 

Παραδείγµατα κόστους που δεν περιλαµβάνεται στο κόστος των αποθεµάτων, αλλά 

αναγνωρίζεται ως δαπάνη της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιείται, αποτελούν: 

� υπερβολικά µεγάλη φύρα υλών, σπατάλη εργασίας ή άλλου παραγωγικών κόστους, 

� κόστη αποθήκευσης, εκτός αν αυτά είναι αναγκαία στην παραγωγική διαδικασία πριν 

από ένα περαιτέρω στάδιο παραγωγής, 

� γενικά έξοδα διοίκησης που δε συµβάλλουν στο να φέρουν τα αποθέµατα στην 

παρούσα θέση και κατάσταση 

� κόστος πώλησης.  ( ∆ΛΠ 2 , § 16 ) 

 

Το ∆.Λ.Π - 23 Κόστος ∆ανεισµού εξατοµικεύει περιορισµένες περιπτώσεις για τις οποίες 

τα κόστη δανεισµού περιλαµβάνονται στο κόστος αποθεµάτων. ( ∆ΛΠ 2, § 17 ) 

 

Μία οντότητα µπορεί να αγοράσει αποθέµατα µε προθεσµιακό διακανονισµό. Όταν η 

συµφωνία ουσιαστικά περιέχει ένα στοιχείο χρηµατοδότησης, το στοιχείο αυτό, για 

παράδειγµα η διαφορά µεταξύ της τιµής αγοράς µε τους κανονικούς όρους πίστωσης και του 

πραγµατικά καταβληθέντος ποσού, αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκου για το διάστηµα της 

χρηµατοδότησης. ( ∆ΛΠ 2, § 18 ) 
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Κόστος αποθεµάτων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών: 

 

Στην έκταση που οι παρέχοντες υπηρεσίες έχουν αποθέµατα, αυτά αποτιµώνται στο 

κόστος παραγωγής τους. Τα κόστη αυτά αποτελούνται κυρίως από την εργασία και τα λοιπά 

κόστη του άµεσα απασχολούµενου προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών, που 

συµπεριλαµβάνουν το επιβλέπον προσωπικό και τα αναλογούντα γενικά έξοδα. ( ∆ΛΠ 2, § 

19 ) 

 

Η εργασία και τα λοιπά κόστη που σχετίζονται µε τις πωλήσεις και το γενικό 

διοικητικό προσωπικό δεν περιλαµβάνονται στο κόστος αποθεµάτων, αλλά αναγνωρίζονται 

ως έξοδα στην περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Το κόστος αποθεµάτων ενός 

παρέχοντος υπηρεσίες δεν περιλαµβάνει τα περιθώρια κέρδους ή τα µη αναλογούντα γενικά 

έξοδα που συχνά συνυπολογίζονται στις τιµές των παρεχόντων υπηρεσιών που χρεώνονται. ( 

∆ΛΠ 2, § 19 ) 

 

Κόστος Γεωργικών Προιόντων που συλλέγονται από Βιολογικά στοιχεία του 

Ενεργητικού:  

 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π - 41 Γεωργία, αποθέµατα που συνθέτουν τη συγκοµιδή 

γεωργικής παραγωγής από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία µιας οντότητας, αποτιµώνται 

κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία τους µείον τα εκτιµώµενα κόστη σηµείου 

πώλησης κατά τη στιγµή της συγκοµιδής. Αυτό είναι το κόστος των αποθεµάτων κατά την 

ηµεροµηνία εκείνη για την εφαρµογή του παρόντος Προτύπου. ( ∆ΛΠ 2, § 20 ) 

 

3.7 Μέθοδος  Προσδιορισµού του Κόστους Αποθεµάτων 

 

3.7.1 Τεχνικές Μέτρησης του κόστους 

 

Προκειµένου µια επιχείρηση να παρακολουθήσει το κόστος των αποθεµάτων της µπορεί να 

χρησιµοποιούνται τεχνικές αποτίµησης του κόστους των αποθεµάτων, όπως π.χ. η µέθοδος 

του πρότυπου κόστους ή η µέθοδος της λιανικής πώλησης, έτσι ώστε να προσδιορίσει το 

πραγµατικό κόστος της κάθε παραγοµένης µονάδας προϊόντος. ( ∆ΛΠ 2, § 21 ) 
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Η µέθοδος του πρότυπου κόστους λαµβάνει υπόψη τα κανονικά επίπεδα υλών και 

υλικών, εργασίας, αποδοτικότητας και αξιοποίησης της δυναµικότητας. Τα πρότυπα κόστη 

θα πρέπει να επανεξετάζονται κατά τακτικά διαστήµατα και, αν είναι αναγκαίο, 

αναθεωρούνται υπό το φως των τρεχουσών συνθηκών. ( ∆ΛΠ 2, § 21 ) 

 

Η µέθοδος της λιανικής πώλησης χρησιµοποιείται συχνά στον κλάδο λιανικής για 

την αποτίµηση αποθεµάτων µεγάλου αριθµού ταχέως µεταβαλλόµενων ειδών, τα οποία έχουν 

παρόµοια περιθώρια κέρδους και για τα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατό να 

χρησιµοποιηθούν άλλες κοστολογικές µέθοδοι. Το κόστος του αποθέµατος προσδιορίζεται µε 

µείωση της αξίας πώλησής του αποθέµατος κατά το αρµόζον ποσοστό µικτού περιθωρίου 

κέρδους. Το ποσοστό που χρησιµοποιείται λαµβάνει υπόψη και το απόθεµα που έχει 

υποτιµηθεί σε επίπεδο χαµηλότερο της αρχικής τιµής πωλήσεώς του. Για κάθε τµήµα 

λιανικής χρησιµοποιείται συχνά ένα µέσο ποσοστό. ( ∆ΛΠ 2, § 22 ) 

 

3.8 Κοστολογικές Μέθοδοι 

  

Το κόστος αποθεµάτων των ειδών που δεν αντικαθίστανται µε µία κανονική ροή, καθώς και 

των αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικούς σκοπούς, θα 

καθορίζεται µε την εξατοµίκευση του µεµονωµένου κόστους κάθε είδους. ( ∆ΛΠ 2, § 23 ) 

 

Εξατοµικευµένο κόστος σηµαίνει ότι συγκεκριµένα έξοδα κοστολογούνται σε 

συγκεκριµένα είδη του αποθέµατος. Αυτός είναι ο κατάλληλος χειρισµός για τα είδη που 

προορίζονται για έναν ειδικό σκοπό, ανεξάρτητα αν έχουν αγοραστεί ή παραχθεί. Όµως, το 

εξατοµικευµένο κόστος είναι ακατάλληλο, όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός ειδών του 

αποθέµατος τα οποία αντικαθίστανται µε µία κανονική ροή. Υπό τέτοιες συνθήκες, η µέθοδος 

της επιλογής των ειδών που παραµένουν ως απόθεµα, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ώστε 

να επιτευχθούν προκαθορισµένες επιδράσεις επί του κέρδους ή της ζηµίας. ( ∆ΛΠ 2, § 24 ) 

 

Το κόστος των αποθεµάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 23, θα 

προσδιορίζεται µε τη χρήση της µεθόδου πρώτης εισαγωγής πρώτη εξαγωγής (F.I.F.O) ή του 

σταθµισµένου µέσου κόστους. Μία οντότητα πρέπει να χρησιµοποιεί τον ίδιο τύπο 

προσδιορισµού του κόστους για όλα τα αποθέµατα που έχουν την ίδια φύση και χρήση από 

την οντότητα. ∆ιαφορετικοί τύποι προσδιορισµού του κόστους µπορεί να δικαιολογηθούν για 

αποθέµατα µε διαφορετική φύση ή χρήση. ( ∆ΛΠ 2, § 25 ) 
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Η µέθοδος L.I.F.O ( Last In First Out)  δεν αποτελεί αποδεκτή µέθοδο υπολογισµού 

του κόστους κτήσης των αποθεµάτων σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 2 (Grant Thornton, 2009) 

 

Για παράδειγµα, η χρήση αποθεµάτων που χρησιµοποιούνται σε έναν επιχειρηµατικό 

λειτουργικό τοµέα µπορεί να διαφέρει από τη χρήση των ίδιων αποθεµάτων σε άλλον 

επιχειρηµατικό λειτουργικό τοµέα. Ωστόσο, µία διαφορά στη γεωγραφική θέση των 

αποθεµάτων (ή στους αντίστοιχους φορολογικούς κανονισµούς), από µόνη της, δεν είναι 

επαρκής για να δικαιολογήσει τη χρήση διαφορετικών τύπων προσδιορισµού του κόστους. 

( ∆ΛΠ 2, § 26 ) 

 

Η µέθοδος F.I.FO προϋποθέτει ότι τα είδη αποθεµάτων που αγοράστηκαν η παράχθηκαν 

πρώτα, πωλούνται και πρώτα και συνεπώς τα µένοντα στο απόθεµα κατά το τέλος της 

περιόδου είναι τα πλέον πρόσφατα αγορασθέντα ή παραχθέντα. Με τον τύπο του µέσου 

σταθµισµένου κόστους, το κόστος κάθε είδους προσδιορίζεται από το µέσο σταθµισµένο 

κόστος παρόµοιων ειδών στην αρχή της περιόδου και το κόστος των παρόµοιων ειδών που 

αγοράστηκαν ή παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ο µέσος όρος µπορεί να 

υπολογισθεί σε περιοδική βάση ή καθώς κάθε πρόσθετη εισαγωγή παραλαµβάνεται, ανάλογα 

µε τις συνθήκες της οντότητας. ( ∆ΛΠ 2, § 27 ) 

 

3.9 Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 

 

Το κόστος των αποθεµάτων µπορεί να µην είναι ανακτήσιµο, αν αυτά έχουν υποστεί φθορά, 

αν έχουν καταστεί ολικά ή µερικά άχρηστα ή αν οι τιµές πώλησής τους έχουν µειωθεί. Το 

κόστος αποθεµάτων µπορεί επίσης να µην είναι ανακτήσιµο, αν οι προβλεπόµενες δαπάνες 

ολοκλήρωσης ή πώλησής τους έχουν αυξηθεί. Η πρακτική της υποτίµησης των αποθεµάτων 

κάτω του κόστους, στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, είναι συνεπής µε την άποψη ότι, τα 

περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να αναγνωρίζονται µε ποσά µεγαλύτερα από τα 

αναµενόµενα να πραγµατοποιηθούν από την πώληση ή τη χρήση τους. ( ∆ΛΠ 2, § 28 ) 

 

Τα αποθέµατα υποτιµώνται συνήθως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και είδος. Σε 

µερικές περιπτώσεις, όµως, µπορεί να αρµόζει να οµαδοποιούνται όµοια ή συγγενή είδη. 

Αυτό µπορεί να συµβεί µε είδη αποθέµατος που αφορούν στην ίδια παραγωγική γραµµή, 



 

 

 

21 

έχουν όµοιους σκοπούς ή τελικές χρήσεις, παράγονται και διατίθενται σε αγορά της ίδιας 

γεωγραφικής περιοχής και δεν µπορεί πρακτικά να αποτιµηθούν ξεχωριστά από άλλα είδη 

αυτής της παραγωγικής γραµµής. ∆εν είναι κατάλληλη η υποτίµηση των αποθεµάτων µε 

βάση τη γενική ταξινόµησή τους, όπως, για παράδειγµα, έτοιµα προϊόντα ή όλα τα 

αποθέµατα ενός ιδιαίτερου επιχειρηµατικού ή γεωγραφικού λειτουργικού τοµέα. Οι 

παρέχοντες υπηρεσίες γενικά συγκεντρώνουν τα κόστη κατά υπηρεσία την οποία θα 

χρεώσουν µε ξεχωριστή τιµή πώλησης. Συνεπώς, κάθε τέτοια υπηρεσία θεωρείται ως ένα 

ξεχωριστό είδος. ( ∆ΛΠ 2, § 29 ) 

 

Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας βασίζονται στην περισσότερο 

αξιόπιστη ένδειξη που υπάρχει κατά το χρόνο που γίνονται οι εκτιµήσεις, ως προς το ποσό 

στο οποίο αναµένεται να αποφέρουν τα αποθέµατα. Αυτές οι εκτιµήσεις λαµβάνουν υπόψη 

τις διακυµάνσεις της τιµής ή του κόστους, που άµεσα σχετίζονται µε γεγονότα τα οποία 

συµβαίνουν µετά το τέλος της περιόδου και στην έκταση που τα γεγονότα αυτά 

επιβεβαιώνουν τις υπάρχουσες στο τέλος της περιόδου συνθήκες. ( ∆ΛΠ 2, § 30 ) 

 

Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας επίσης λαµβάνουν υπόψη το 

σκοπό για τον οποίο τηρούνται τα αποθέµατα. Για παράδειγµα, η καθαρή ρευστοποιήσιµη 

αξία της ποσότητας του αποθέµατος που τηρείται για να καλύψει βέβαιες συµβάσεις 

πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών, βασίζεται στη συµβατική τιµή. Αν οι συµβάσεις πωλήσεων 

καλύπτουν µικρότερες ποσότητες από αυτές των αποθεµάτων που τηρούνται, η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία της επί πλέον ποσότητας βασίζεται στις γενικές τιµές πώλησης. 

Προβλέψεις µπορεί να ανακύψουν από βέβαιες συµβάσεις πωλήσεων για ποσότητες που 

υπερβαίνουν τα υπάρχοντα αποθέµατα ή από βέβαιες συµβάσεις αγοράς. ( ∆ΛΠ 2, § 31 ) 

 

Οι ύλες και λοιπά υλικά, που κρατούνται για χρήση στην παραγωγή αποθεµάτων, δεν 

υποτιµώνται κάτω του κόστους, αν τα έτοιµα προϊόντα στα οποία θα ενσωµατωθούν 

αναµένεται να πωληθούν στο κόστος ή πάνω από αυτό. Όµως, όταν µια κάµψη της τιµής των 

υλών παρέχει ένδειξη ότι το κόστος των ετοίµων προϊόντων υπερβαίνει την καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία, τότε τα αποθέµατα υλών υποτιµώνται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη 

αξία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κόστος αντικατάστασης των υλών µπορεί να αποτελεί το 

καλύτερο διαθέσιµο µέσο αποτίµησης της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. ( ∆ΛΠ 2, § 

32 ) 
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Μια νέα εκτίµηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας γίνεται σε κάθε 

µεταγενέστερη περίοδο. Όταν παύουν να υφίστανται οι συνθήκες που προηγουµένως 

προκάλεσαν την υποτίµηση των αποθεµάτων κάτω του κόστους ή όταν υπάρχουν σαφείς 

ενδείξεις µιας αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας λόγω διαφοροποιηµένων 

οικονοµικών συνθηκών, το ποσό της υποτίµησης αντιλογίζεται (ο αντιλογισµός περιορίζεται 

στο ποσό της αρχικής υποτίµησης) ώστε η νέα λογιστική αξία να είναι η χαµηλότερη µεταξύ 

του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν 

ένα είδος αποθέµατος, που αναγνωρίζεται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, επειδή η τιµή 

πώλησής του έχει µειωθεί, εξακολουθεί να κατέχεται σε µεταγενέστερη περίοδο και η τιµή 

πώλησής του έχει αυξηθεί. ( ∆ΛΠ 2, § 33 ) 

 

 

3.10 Αναγνώριση ως ∆απάνη 

 

Όταν πωλούνται αποθέµατα, η λογιστική αξία τους πρέπει να αναγνωρίζεται ως δαπάνη της 

περιόδου κατά την οποία αναγνωρίστηκε το σχετικό έσοδο. Τα ποσά κάθε υποτίµησης των 

αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και όλες οι ζηµίες των αποθεµάτων πρέπει να 

αναγνωρίζονται στις δαπάνες της περιόδου κατά την οποία προέκυψε η υποτίµηση ή η ζηµία.  

(∆ΛΠ 2, § 34 ) 

 

Το ποσό κάθε αντιλογισµού της υποτίµησης των αποθεµάτων, που προκύπτει από µια 

αύξηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, πρέπει να αναγνωρίζεται σε µείωση του ποσού 

της υποτίµησης των αποθεµάτων που βάρυνε τις δαπάνες, κατά την περίοδο στην οποία 

γίνεται ο αντιλογισµός. ( ∆ΛΠ 2, § 34 ) 

 

Μερικά αποθέµατα µπορεί να κατανέµονται σε άλλους λογαριασµούς ενεργητικού, 

για παράδειγµα, αποθέµατα που χρησιµοποιούνται σε ιδιοκατασκευαζόµενες ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις. Αποθέµατα επιµεριζόµενα σε άλλο περιουσιακό στοιχείο µε αυτό τον 

τρόπο, αναγνωρίζονται ως δαπάνη κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτού του 

περιουσιακού στοιχείου. (∆ΛΠ 2, § 35) 
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3.11 Γνωστοποιήσεις 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να παρέχουν πληροφόρηση για: 

� τις λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την αποτίµηση των αποθεµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένης της µεθόδου προσδιορισµού του κόστους που 

χρησιµοποιήθηκε, 

� τη συνολική λογιστική αξία των αποθεµάτων και τη λογιστική αξία ανά κατηγορία 

αποθεµάτων 

� τη λογιστική αξία των αποθεµάτων που τηρούνται στην εύλογη αξία αποµειωµένη 

κατά τα άµεση κόστη πώλησης 

� το ποσό αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως δαπάνη κατά τη διάρκεια της περιόδου, 

� το ποσό κάθε υποτίµησης αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως δαπάνη της περιόδου, 

� το ποσό κάθε αντιλογισµού οποιασδήποτε υποτίµησης αναγνωρίστηκε ως µείωση του 

ποσού των αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως δαπάνη της περιόδου, 

� τις συνθήκες ή τα γεγονότα που οδήγησαν στον αντιλογισµό της υποτίµησης των 

αποθεµάτων, και  

� τη λογιστική αξία των αποθεµάτων που έχουν ενεχυριαστεί προς εξασφάλιση 

υποχρεώσεων.  ( ∆ΛΠ 2, § 36 ) 

 

Πληροφορίες για τη λογιστική αξία των διαφόρων οµαδοποιήσεων των αποθεµάτων και 

την έκταση των µεταβολών σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, είναι χρήσιµες για τους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Συνήθεις οµαδοποιήσεις αποθεµάτων είναι τα 

εµπορεύµατα, τα υλικά παραγωγής, οι πρώτες ύλες, η παραγωγή σε εξέλιξη και τα έτοιµα 

προϊόντα. Τα αποθέµατα του παρέχοντος υπηρεσίες µπορεί να περιγραφούν ως εργασίες σε 

εξέλιξη. (∆ΛΠ 2, § 37 ) 

 

Το ποσό των αποθεµάτων που αναγνωρίζεται ως δαπάνη κατά τη διάρκεια της περιόδου, 

το οποίο συχνά αποκαλείται κόστος πωληθέντων, περιλαµβάνει : 

� τα κόστη που είχαν προηγουµένως συµπεριληφθεί στην αποτίµηση των αποθεµάτων 

που έχουν πλέον πωληθεί και  

� τα µη επιµερισµένα γενικά έξοδα παραγωγής καθώς και 

� τα ασυνήθιστα ποσά που αφορούν κόστη παραγωγής αποθεµάτων. ( ∆ΛΠ 2, § 38) 
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Οι ειδικότερες συνθήκες της οντότητας µπορεί επίσης να δικαιολογούν τον 

συνυπολογισµό άλλων ποσών, όπως το κόστος διάθεσης. ( ∆ΛΠ 2, § 38 ) 

 

Κάποιες επιχειρήσεις υιοθετούν µία µορφή παρουσίασης για τα κέρδη ή τις ζηµίες που 

έχει ως αποτέλεσµα τη γνωστοποίηση ποσών εκτός του κόστους αποθεµάτων που 

αναγνωρίσθηκαν ως δαπάνες κατά τη διάρκεια της περιόδου. Με τη µορφή αυτή, η 

επιχείρηση παρουσιάζει µία ανάλυση των δαπανών µε βάση µία ταξινόµηση που βασίζεται 

στη φύση των δαπανών. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιχείρηση γνωστοποιεί τα κόστη που 

αναγνωρίσθηκαν ως δαπάνες για πρώτες ύλες και αναλώσιµα υλικά, έξοδα µισθοδοσίας, και 

άλλα κόστη, µε το ποσό της καθαρής µεταβολής στα αποθέµατα για την περίοδο. ( ∆ΛΠ 2, § 

39 ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

 

4.1 Πρακτικές Εφαρµογές 

 

Όπως έχει ήδη επισηµανθεί τα αποθέµατα αποτελούν για τις βιοµηχανικές και τις εµπορικές 

επιχειρήσεις ένα πολύ νευραλγικό κοµµάτι τους διότι σχετίζονται άµεσα µετά τα 

αποτελέσµατα που θα διαµορφωθούν στον Ισολογισµό µέσω των διακινήσεων ους. Στο 

προηγούµενο κεφάλαιο έγινε η παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου του ∆ιεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 2-Αποθέµατα και σε αυτό θα παρουσιαστούν πρακτικές εφαρµογές του.  

Θα πρέπει αρχικά να γίνει διαχωρισµός µεταξύ αποθεµάτων και των υπολοίπων στοιχείων 

ώστε να µπορεί να γίνει και η αντίστοιχη λογιστική παρακολούθηση. Με βάση τον ορισµό 

των αποθεµάτων - Αποθέµατα είναι τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία α) κατέχονται 

προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, β) βρίσκονται 

στη διαδικασία της παραγωγής µέχρι να πάρουν την τελική τους µορφή για πώληση, γ) έχουν 

τη µορφή υλών ή υλικών που θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή στην παροχή 

υπηρεσιών ( ∆ΛΠ 2 ) – προκύπτουν τα παρακάτω παραδείγµατα : 

 

Έστω ένα µηχάνηµα παραγωγής µπισκότων για το οποίο διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις 

περιπτώσεις: 1. Η βιοµηχανία που κατασκευάζει το µηχάνηµα και η οποία το κατέχει στις 

αποθήκες της µε σκοπό την πώλησή του τότε αντιµετωπίζεται ως απόθεµα και λογιστικά 

αντιµετωπίζεται βάσει του ∆.Λ.Π. 2, 2. Για την επιχείρηση που παρασκευάζει µπισκότα τότε 

το µηχάνηµα αντιµετωπίζεται ως πάγιο στοιχείο του ενεργητικού και λογιστικά 

αντιµετωπίζεται βάσει του ∆.Λ.Π. 16, και 3. Για κάποια Μπισκοτοβιοµηχανία για την οποία 

αποτελεί µέρος κατασκευαστικής σύµβασης τότε αντιµετωπίζεται ως κατασκευαστική 

σύµβαση και το κόστος µεταφέρεται στα αποτελέσµατα και λογιστικά αντιµετωπίζεται βάσει 

του ∆.Λ.Π 11. (Grant Thornton, 2009) 

 

Ο βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να αποτιµήσει τα αποθέµατα στο τέλος της 

κάθε χρήσης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού , θα πρέπει να προσδιοριστεί εξ’ αρχής ποια 
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στοιχεία συνθέτουν το κόστος των αποθεµάτων. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 2, το κόστος των 

αποθεµάτων αποτελείται από το κόστος αγοράς, το κόστος µεταποίησης καθώς και τα λοιπά 

στοιχεία του κόστους.  

 

Συχνά στις επιχειρήσεις είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια από τα έξοδα που 

πραγµατοποιεί επιβαρύνουν το κόστος των αποθεµάτων. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 2, το κόστος 

αγοράς των αποθεµάτων περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τα έξοδα εισαγωγής, τους φόρους 

που δεν µπορούν να επιστραφούν και τα κόστη µεταφοράς και αποθήκευσης των 

αποθεµάτων. Για παράδειγµα σε µια εισαγωγική  επιχείρηση το τιµολόγιο πώλησης του 

προµηθευτή από το εξωτερικό, το τιµολόγιο µεταφοράς των εµπορευµάτων έως την αποθήκη, 

η πληρωµή των εργατών για την µεταφορά από το container έως την αποθήκη, τα 

ασφάλιστρα µεταφοράς και τα έξοδα του εκτελωνιστή ανήκουν στο κόστος αγοράς των 

αποθεµάτων. Ενώ το τιµολόγιο των τόκων που καλύπτει την περίοδο της πίστωσης ανήκει 

στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και τα Έξοδα διανοµής σε κατά τόπους αποθηκευτικούς 

χώρους ανήκουν στα έξοδα διάθεσης. (Grant Thornton, 2009) 

 

  Το ∆ΛΠ 2  στο κόστος µεταποίησης συµπεριλαµβάνει όλα τα άµεσα και έµµεσα 

έξοδα που σχετίζονται µε την παραγωγή µιας επιχείρησης. Για παράδειγµα σε µια 

βιοµηχανική επιχείρηση η τριµηνιαία παραγωγή ανέρχεται σε 10.000 µονάδες προϊόντος ενώ 

τα τριµηνιαία σταθερά έξοδα ανέρχονται στο ποσό των € 200.000. Η επιβάρυνση µε σταθερά 

έξοδα της κάθε παραγόµενης µονάδας του προϊόντος µε βάση την κανονική παραγωγή είναι € 

20 ( € 200.000 / 10.000 µονάδες ). 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγωγή που επιτεύχθηκε στα διάφορα 

τρίµηνα, καθώς και η επιβάρυνση των παραγόµενων µονάδων σύµφωνα µε τα κανονικά 

επίπεδα παραγωγής. 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Α’ Τρίµηνο 16.000 1.000 320.000 200.000 12.500 
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Β’ Τρίµηνο 4.000 500 80.000 200.000 10.000 

Γ’ Τρίµηνο 6.000 600 120.000 200.000 12.000 

∆’ Τρίµηνο 15.000 1.000 300.000 200.000 13.333 

ΣΥΝΟΛΟ 41.000  820.000 800.000  

 

Προσδιορισµός τελικού αποθέµατος: 

Α’ Τρίµηνο : ( € 200.000 / 16.000 ) x 1.000 = € 12.500 

Β’ Τρίµηνο : ( €  200.000 / 10.000 ) x 500 =   € 10.000 

Γ’ Τρίµηνο : ( € 200.000 / 10.000 ) x 600 =    € 12.000 

∆’ Τρίµηνο : ( € 200.000 / 15.000 ) x 1.000 = € 13.333 

Συνολικό Κόστος :  

Α’ Τρίµηνο : 16.000 µονάδες x € 20 = 320.000 

Β’ Τρίµηνο : 4.000 µονάδες x   € 20 =   80.000 

Γ’ Τρίµηνο :  6.000 µονάδες x  € 20 =  120.000 

∆’ Τρίµηνο :  15.000 µονάδες x € 20 = 300.000 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όταν η παραγωγή πέφτει κάτω από τα κανονικά 

επίπεδα των 10.000 µονάδων ( Β’ και Γ’ τρίµηνο), το µέρος των σταθερών εξόδων που 

κατανέµεται σε κάθε µονάδα παραγόµενου προϊόντος υπολογίζεται στα επίπεδα της 

κανονικής παραγωγής και δεν αυξάνεται. 

 

Αντίθετα όταν η παραγωγή ξεπεράσει τις 10.000 µονάδες ( Α’ και ∆’ ) , τα σταθερά 

έξοδα που κατανέµονται σε κάθε παραγόµενη µονάδα µειώνονται στο πραγµατικό επίπεδο 

παραγωγής, έτσι ώστε τα αποθέµατα να µην αποτιµώνται σε τιµή µεγαλύτερη από το 

πραγµατικό κόστος. Τα σταθερά κόστη τα οποία δεν έχουν κατανεµηθεί αφορούν τα κόστη 

υποαπασχόλησης – αδράνειας. (Grant Thornton, 2009) 
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Έχοντας πάντα ως δεδοµένο οι η αποτίµηση των αποθεµάτων υπολογίζεται πάντα στη 

χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας και έχοντας ήδη 

επεξηγήσει από τι αποτελείται το κόστος των αποθεµάτων, θα δούµε ένα ολοκληρωµένο 

παράδειγµα αποτίµησης. 

  

‘Έτσι σε µια επιχείρηση παραγωγής µπισκότων προκύπτουν τα εξής στοιχεία για τα 

αποθέµατα της στο τέλος της χρήσης του 2013. 

 

ΤΥΠΟΣ 

ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ 

Α’ και Β’ ΥΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ και 

ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΕΞΟ∆Α 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

Α 23 12 29 12 

Β 22 14 24 13 

 

Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία προκύπτει από την πράξη: τιµή πώλησης µείον τα 

αναµενόµενα έξοδα πώλησης και άρα για τον τύπο Α ανέρχεται στο ποσό των 23 - 12 = 17 €  

και για τον τύπο Β ανέρχεται στο ποσό των 24 - 13 = 11 € 

 

Με σκοπό να καταστούν τα αποθέµατα κατάλληλα προς πώληση, θα πρέπει να 

προστεθούν όλες οι δαπάνες αγοράς και µεταποίησης καθώς και οι λοιπές δαπάνες, στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα το κόστος των αποθεµάτων αποτελείται από το κόστος αγοράς των 

αναλωθέντων α’ και β’ υλών και από τα άλλα έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί. Συνεπώς 

για τον τύπο Α το κόστος ανέρχεται σε  23 + 12  =  35 €  ενώ για τον τύπο Β σε 12 + 14 = 36 

€. 

 

Η αποτίµηση των προϊόντων θα γίνει στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας δηλαδή για τον τύπο Α η αποτίµηση θα γίνει στα 35 € ενώ 

για τον τύπο Β στα 11 €. Συνολικά η αξία του τελικού αποθέµατος που θα εµφανιστεί στις 

Οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης είναι 46 €. (Grant Thornton, 2009) 
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Άρα η αποτίµηση απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΤΥΠΟΣ 

ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ

Σ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ

Σ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙ

ΜΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙ

ΜΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΣΤΗ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

Α 23 +12 35 29 – 12 17 17 

Β 22 + 14 36 24 – 13 11 11 

Σύνολο  71  28 28 

 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 2, η Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή 

πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µειωµένη κατά το 

εκτιµώµενο κόστος ολοκλήρωσης και το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να 

πραγµατοποιηθεί η πώληση. 

 

Για παράδειγµα εάν µια επιχείρηση πουλάει τα προϊόντα της στην τιµή των € 2.500 

ανά τεµάχιο ενώ το κόστος παραγωγής τους ανέρχεται σε € 2.200 ανά τεµάχιο. Και εξαιτίας  

µιας καινούργιας ευρεσιτεχνίας της ανταγωνίστριας επιχείρησης , η τιµή πώλησης των 

προϊόντων στην αγορά διαµορφώνεται στα € 2.000 ανά τεµάχιο. Η υπολειµµατική αξία των 

προϊόντων της επιχείρησης βάσει συµφωνίας που είχε γίνει µε τρίτη επιχείρηση στο παρελθόν 

ανέρχεται στο ποσό των € 2.100 ανά τεµάχιο. Η αποτίµηση θα γίνει στην χαµηλότερη αξία 

µεταξύ του κόστους παραγωγής € 2.200 και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας των 

αποθεµάτων δηλαδή € 2.100 ανά τεµάχιο. Βάσει της συµφωνίας που υπάρχει µεταξύ των 

επιχειρήσεων η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία θα διαµορφωθεί στα  € 2.100. (Grant Thornton, 

2009) 
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Για λόγους ευκολίας κατά το ∆ΛΠ 2, µπορεί να χρησιµοποιούνται τεχνικές 

αποτίµησης του κόστους των αποθεµάτων, όπως π.χ. η µέθοδος του πρότυπου κόστους ή η 

µέθοδος της λιανικής πώλησης, εφόσον το αποτέλεσµά τους προσεγγίζει το κόστος. Το 

πρότυπο κόστος λαµβάνει υπόψη τα κανονικά επίπεδα υλών και υλικών, εργασίας, 

αποδοτικότητας και αξιοποίησης της δυναµικότητας ενώ η µέθοδος της λιανικής πώλησης 

χρησιµοποιείται συχνά στον κλάδο λιανικής για την αποτίµηση αποθεµάτων µεγάλου 

αριθµού ταχέως µεταβαλλόµενων ειδών, τα οποία έχουν παρόµοια περιθώρια κέρδους και για 

τα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατό να χρησιµοποιηθούν άλλες κοστολογικές µέθοδοι. 

 

Στον παρακάτω πίνακα εξετάζεται η µέθοδος της λιανικής πώλησης σε ένα κατάστηµα 

λιανικής:     (Νικόλαος Γ. Πρωτοψάλτης , 2009) 

 

 FIFO ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ 

 ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗ 

Αποθέµατα 

Έναρξης 
200.000 400.000 200.000 400.000 

Καθαρές 

Αγορές 
1.000.000 +1.600.000 1.000.000 +1.600.000 

∆ιαθέσιµα 1.200.000 2.000.000 1.200.000 2.000.000 

Πωλήσεις 

λιανικής 
 -1.600.000  -1.600.000 

Αποθέµατα 

λιανικής 
 400.000  400.000 

Κόστος προς 

λιανική 
 

1.000.000/1.600.000 

=62,5% 
 

1.200.000/2.000.000 

=60% 

Αποθέµατα 

λήξεως 
 

400.000 x 62.5% 

= 250.000 
 

400.000 x 60% 

=240.000 

 

 

Για την επιµέτρηση του κόστους χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες κοστολογικές 

µέθοδοι για όλα τα αποθέµατα που έχουν την ίδια φύση και χρήση από την επιχείρηση. Με 

τη µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος των 

αποθεµάτων τα οποία είτε δεν µπορούν να αντικατασταθούν το ένα από το άλλο ή έχουν 

παραχθεί και προορίζονται για ειδικούς σκοπούς. Καθώς το εξατοµικευµένο κόστος είναι 
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ακατάλληλο όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός ειδών του αποθέµατος τα οποία αντικαθίστανται 

το ένα από το άλλο για αυτά τα αποθέµατα θα πρέπει να εφαρµόζεται µία από τις ακόλουθες 

κοστολογικές µεθόδους: 

 

� Μέθοδος F.I.F.O ( First In First Out ) : Το κόστος των µενόντων προέρχεται από τις 

τελευταίες αγορές και παραγωγές. Αυτό συµβαίνει λόγω της παραδοχής ότι τα είδη 

που αγοράστηκαν ή παρήχθησαν πρώτα, πωλούνται και πρώτα. 

� Μέθοδος Μέσου Σταθµικού Κόστους ( Weighted Average Cost ) : Το κόστος του 

αποθέµατος προσδιορίζεται από το µέσο σταθµικό κόστος των οµοίων ειδών που 

αγοράσθηκαν ή παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης και το µέσο σταθµικό 

κόστος των οµοίων ειδών στην αρχή της περιόδου. Μπορεί να εφαρµόζεται σε 

περιοδική βάση (ετήσια ή τριµηνιαία) ή µε κάθε νέα αγορά και ανάλογα µε τις 

συνθήκες και το πληροφοριακό σύστηµα της επιχείρησης. (Grant Thornton, 2009) 

 

Για την πληρέστερη κατανόηση των µεθόδων εφαρµόζεται το ακόλουθο παράδειγµα 

που αφορά σε µια εµπορική επιχείρηση που πραγµατοποίησε τις αγορές και πωλήσεις 

αποθεµάτων που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 . 

Η επιχείρηση δεν είχε στην αποθήκη της αποθέµατα κατά την έναρξη της χρήσης. 

 

 ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Ηµεροµηνία Τεµάχια Τιµή ανά Τµχ Τεµάχια Τιµή ανά Τµχ 

03/02 15 5   

06/03 25 5   

07/05   25 10 

17/07 20 4   

15/12   24 12 

ΣΥΝΟΛΟ 60  49  

 



 

 

 

32 

Τα έσοδα από τις πωλήσεις της επιχείρησης υπολογίζονται ως εξής: 

 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Ηµεροµηνία Τεµάχια Τιµή Σύνολο 

07/05 25 10 250 

15/12 24 12 288 

Σύνολο 49  538 

 

Θα πρέπει να προσδιοριστεί το κόστος των πωλήσεων και η αξία του τελικού αποθέµατος, 

Κόστους ώστε να χρησιµοποιηθούν στα Αποτελέσµατα Χρήσης . Έτσι εάν η επιχείρηση 

χρησιµοποιεί τη µέθοδο του Μέσου Σταθµικού Κόστους θα προκύψουν τα παρακάτω 

αποτελέσµατα. 

 Εισαγωγή Εξαγωγή 

Αγορές-

Πωλήσεις 
Τεµάχια Τιµή Σύνολο Τεµάχια Τιµή Σύνολο 

Έναρξη 0 0 0    

Αγορές 15 5 75    

Αγορές 25 5 125    

Πωλήσεις    25 10 250 

Αγορές 20 4 80    

Πωλήσεις    24 12 288 

 

Μέσο Σταθµικό            € 5 x 15 + € 5 x 25 + € 4 x 20 

Κόστος Κτήσης                       15 + 25 + 20                             =     €  4, 17 / τεµάχιο 

 

Κόστος τελικού αποθέµατος = ( 60 – 49 ) x € 4,17 =   € 45,87 

Κόστος Πωλήσεων = 49 τµχ x € 4,17 =  €  204,33 

Μικτό Κέρδος = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων =  € 288 - € 204,33 = € 83,67 
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Ενώ εάν η επιχείρηση χρησιµοποιεί τη µέθοδο F.I.F.O θα προκύψουν τα παρακάτω 

αποτελέσµατα σε σχέση µε το κόστος πωλήσεων και την αξία του τελικού αποθέµατος τα 

οποία προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Εισαγωγή Εξαγωγή Υπόλοιπο 
 

Αγορές 

Πωλήσεις 

Τµχ Τιµή Σύνολο Τµχ Τιµή Σύνολο Τµχ Τιµή Σύνολο 

01/01 Έναρξη 0 0 0    0 0 0 

03/02 Αγορές 15 5 75    15 5 75 

06/03 Αγορές 25 5 125    15+25 5+5 75+125 

        40  200 

07/05 Πωλήσεις    15 5 75 15 5 75 

     10 5 50 15  75 

17/07 Αγορές 20 4 80    15+20 5+4 75+80 

        35  155 

15/12 Πωλήσεις    15 5 75 11 4 44 

     9 4 36    

        11  44 
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Κόστος τελικού αποθέµατος = 11 x 4 ) =  € 44 

Κόστος πωλήσεων =  € 75 + € 50 + €  75 + € 36  =  € 236 

Μικτό Κέρδος = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων =  € 260 - € 236 =   € 24  

(Grant Thornton, 2009) 

 

Το µειονέκτηµα της F.I.F.O συνιστάται στο γεγονός ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις 

δεν σχετίζονται µε το τρέχον κόστος των πωληθέντων, το οποίο συµβαδίζει µε τη φυσική ροή 

των αποθεµάτων και κατά συνέπεια στο τέλος της περιόδου, η αξία του τελικού αποθέµατος 

πλησιάζει το κόστος αντικατάστασης των αποθεµάτων. Αυτή την προσέγγιση έχει υιοθετήσει 

και το ∆.Λ.Π 2. (Grant Thornton, 2009) 

 

Σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων, η µέθοδος F.I.F.O υπερεκτιµά τα κέρδη από 

την πώληση αποθεµάτων γιατί τα έσοδα των πωλήσεων αντιπαραβάλλονται µε το κόστος 

προγενέστερων αγορών. Λόγω του παραπάνω, η µέθοδος δεν ενδείκνυται για περιόδους όπου 

επικρατεί υψηλός πληθωρισµός. (Grant Thornton, 2009) 

 

Η µέθοδος του Μέσου Σταθµικού Κόστους προσδιορίζει το κόστος της κάθε µονάδας 

αποθέµατος , χωρίς να επηρεάζεται από ακραίες τιµές που µπορεί να επικρατούν σε κάποια 

χρονική στιγµή. (Grant Thornton, 2009) 

 

Αφού χρησιµοποιηθούν οι κατάλληλες µέθοδοι και προσδιοριστεί το κόστος θα 

πρέπει τα αποθέµατα να αναγνωριστούν ως δαπάνες και να καταχωρηθούν στους ανάλογους 

λογαριασµούς. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 2, όταν πωλούνται αποθέµατα, η λογιστική αξία τους 

πρέπει να αναγνωρίζεται ως δαπάνη της περιόδου κατά την οποία αναγνωρίστηκε το 

σχετικό έσοδο. Τα ποσά κάθε υποτίµησης των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη 

αξία και όλες οι ζηµίες των αποθεµάτων πρέπει να αναγνωρίζονται στις δαπάνες της 

περιόδου κατά την οποία προέκυψε η υποτίµηση ή η ζηµία. Το ποσό κάθε αντιλογισµού της 

υποτίµησης των αποθεµάτων, που προκύπτει από µια αύξηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας, πρέπει να αναγνωρίζεται σε µείωση του ποσού της υποτίµησης των αποθεµάτων που 

βάρυνε τις δαπάνες, κατά την περίοδο στην οποία γίνεται ο αντιλογισµός. 

 

Για παράδειγµα το κόστος του αποθέµατος προσδιοριζόµενο µε τη µέθοδο F.I.F.O την 

31/12/2013 ανέρχεται σε € 3.000.000 ( 20.000 τεµάχια x € 150 ) ,. Η τιµή πώλησης την 

31/12/2013 εκτιµάται κατά € 100 το τεµάχιο, λόγω της τεχνολογικής απαξίωσης καθώς στην 
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αγορά κυκλοφόρησαν παρόµοια βελτιωµένα προϊόντα τα οποία ώθησαν προς τα κάτω τις 

τιµές των παλαιότερων. Κατά τη διάρκεια του έτους µεταβλήθηκαν οι συνθήκες στην αγορά 

και προέκυψε αύξηση των τιµών πώλησης των προϊόντων σε € 110 ανά τεµάχιο. 

  

Έχοντας τα παραπάνω ως δεδοµένα, η επιχείρηση θα πρέπει να αποτιµήσει τα 

συγκεκριµένα αποθέµατα στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους κτήσης (€ 3.000.000 ) 

και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας ( € 2.000.000 ).  

 

Η λογιστική εγγραφή που θα πρέπει να διενεργηθεί την 31/12/2013, δηλαδή στην 

οποία ηµεροµηνία που προέκυψε η αποτίµηση είναι η παρακάτω και µε αυτή θα µειωθεί το 

τελικό απόθεµα κατά € 1.000.000 και επίσης ισόποσα θα αυξηθεί και τα κόστος των 

πωλήσεων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των αποθεµάτων     1.000.000  

Αποθέµατα      1.000.000 

 

 

Ωστόσο εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης, η τιµή των παλαιότερων προϊόντων 

διαµορφωθεί στην αγορά σε € 110 και η επιχείρηση εξακολουθεί να κατέχει 10.000 τεµάχια 

από το συγκεκριµένο απόθεµα, θα πρέπει να προβεί σε αναστροφή της προηγούµενης ζηµιάς 

λόγω µείωσης της αξίας των αποθεµάτων και να προσαρµόσει το κόστος τεµαχίου σε € 110 ( 

από € 100 που εµφανιζόταν στα βιβλία της επιχείρησης ). 

 

Κατά συνέπεια θα προσαρµόσει το κόστος τεµαχίου στην χαµηλότερη αξία µεταξύ 

της λογιστικής αξίας του και της νέας καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, όπως αυτή 

διαµορφώθηκε µε βάση τις νέες συνθήκες της αγοράς. 
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Η λογιστική εγγραφή που θα πρέπει να διενεργηθεί την 31/12/2013 είναι η εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Αποθέµατα ( 10.000 τεµάχια x € 10 ) 
100.000  

Έσοδα από αναστροφή ζηµίας λόγω µείωσης της αξίας των 

αποθεµάτων 
 100.000 

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις τα αποθέµατα µπορεί να χρησιµοποιούνται για τη 

δηµιουργία παγίων στοιχείων του ενεργητικού ( ιδιοπαραγωγή παγίων ). Στις περιπτώσεις 

αυτές, το έξοδα αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ( ή στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων , στην περίπτωση που αυτή παρουσιάζεται ξεχωριστά σύµφωνα µε σχετική 

δυνατότητα που παρέχει το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 1 ) µέσω των αποσβέσεων , κατανεµηµένο 

στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. (Grant Thornton, 

2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΛΠ 2 ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

5.1 Οι διατάξεις του Νόµου 2190/20 για τα αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα αποτελούν το πιο σηµαντικό στοιχείο του Ισολογισµού για τις εµπορικές και 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις διότι µέσω των αγορών και των πωλήσεων διαµορφώνονται τα 

αποτελέσµατα τους. Έτσι στην Ελλάδα, πριν την εφαρµογή των ∆ΛΠ υπήρχε ένα ευρύ 

πλαίσιο ρυθµίσεων που ήταν είτε ρυθµίσεις λογιστικής φύσεως είτε πλαίσια διατάξεων που 

σχετίζονται µε το φορολογικό σύστηµα.  

 

 Η αποτίµηση των αποθεµάτων στο τέλος της χρήσης αποτελεί το µείζον θέµα αυτών 

των διατάξεων και υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας, διοικητικών και 

δικαστικών αποφάσεων που να σχετίζεται µε τη αποτίµηση. Με τις διατάξεις του νόµου  

2120/90,οι οποίες παρουσιάζεται συνοπτικά πιο κάτω, µπορούν να γίνουν πολλοί 

συσχετισµοί µε τα άρθρα το ∆ΛΠ 2. 

 

Σύµφωνα µε τον ΚΝ 2190/20 , τα ποσά των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων 

πρέπει να προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τους 

κανόνες αυτού του άρθρου.  

 

Η αποτίµηση , σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΝ 219020, γίνεται µε βάση την αρχή 

της τιµής κτήσης ή του κόστους παραγωγής και των γενικών αρχών : 1. Θεωρείται ως 

δεδοµένη η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρίας. 2. Οι µέθοδοι αποτίµησης 

εφαρµόζονται πάγια, χωρίς µεταβολές από χρήση σε χρήση.  

 

Κόστος παραγωγής ή ιδιοκατασκευής είναι η τιµή κτήσης των πρώτων υλών και 

διάφορων υλικών, που χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή των συγκεκριµένων προϊόντων ή 

ιδιοκατασκευών. Η τιµή αυτή προσαυξάνεται µε αναλογία γενικών εξόδων αγορών, καθώς 

και µε το κόστος κατεργασίας που απαιτήθηκε για να φθάσουν τα σχετικά προϊόντα ή οι 
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ιδιοκατασκευές στη θέση και στην κατάσταση που βρίσκονται τη στιγµή της απογραφής 

τους. ( ΚΝ 2190/20 ) 

 

Τα αποθέµατα, εκτός από τα υπολείµµατα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωµατικά 

προϊόντα, αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως ή του 

κόστους παραγωγής τους και της τιµής στην οποία η επιχείρηση δύναται να τα αγοράσει 

(τρέχουσα τιµή αγοράς) ή να τα παράγει (τρέχουσα τιµή αναπαραγωγής) κατά την ηµέρα 

κλεισίµατος ισολογισµού. ( ΚΝ 2190/20 ) 

 

Η µέθοδος υπολογισµού της τιµής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των 

αποθεµάτων, καθώς και της τιµής κτήσης των κινητών αξιών, επιλέγεται, από την εταιρία, 

από τις µεθόδους της περίπτωσης 7 της παρ. 2.2.205 του άρθρου 1 του Π.∆. 1123/1980 και 

εφαρµόζεται πάγια, από χρήση σε χρήση. Αλλαγή της εφαρµοζόµενης µεθόδου δεν 

επιτρέπεται, εκτός αν υπάρχει µεταβολή συνθηκών, ή άλλος σοβαρός λόγος, οπότε η αλλαγή 

της µεθόδου αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτηµα µαζί µε την επίδραση της 

αλλαγής αυτής στην διαµόρφωση των αποτελεσµάτων χρήσεως. ( ΚΝ 2190/20 ). 

 

Εάν η τρέχουσα τιµή αγοράς ή αναπαραγωγής είναι χαµηλότερη από την τιµή 

κτήσεως ή το ιστορικό κόστος παραγωγής, αλλά µεγαλύτερη από την καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία, τότε η αποτίµηση γίνεται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. ( ΚΝ 

2190/20 ) 

 

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία ακολουθούν την αρχή της 

συντηρητικότητας, τα αποθέµατα θα πρέπει να αποτιµούνται κατά είδος στην µικρότερη τιµή 

ανάµεσα στην αξία κτήσης τους και την τρέχουσα αξία ή την καθαρή αξία ρευστοποίησης 

τους. Ωστόσο η τρέχουσα αξία µπορεί να διαφέρει από την καθαρή αξία ρευστοποίησης διότι 

θα πρέπει να αφαιρεθούν τα κόστη που σχετίζονται µε την πώληση τους. Αυτός ο 

υπολογισµός οδηγεί σε αξίες αποθεµάτων του Ισολογισµού που είναι ίσες ή µικρότερες από 

τις τρέχουσες αξίες που επικρατούν στην αγορά. Σαν συνέπεια οι πωλήσεις των αποθεµάτων 

θα επηρεάζουν τα αποτελέσµατα χρήσης που θα είναι µικρότερα ή ίσα µε  αυτά που θα 

προέκυπταν εάν τα αποθέµατα υπολογιζόταν µε τις τρέχουσες τιµές της αγοράς. ( Ντζανάτος,  

2008 ) 
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Είναι προφανές ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η ακριβής εκτίµηση της τρέχουσα τιµής 

του κάθε είδους αποθέµατος σε µια δεδοµένη ηµεροµηνία όπως αυτή της σύνταξης του 

Ισολογισµού καθώς και της καθαρής αξίας ρευστοποίησης του δεδοµένου ότι ο όγκος των 

συναλλαγών και το  πλήθος των κινήσεων που αφορούν τα αποθέµατα σε µια εµπορική 

επιχείρηση είναι τεράστια. Το ίδιο ισχύει και για την αξία κτήσης του αποθέµατος που είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί στο τέλος µιας περιόδου, εάν εφαρµόζονται διαφορετικές µέθοδοι 

υπολογισµού κάθε φορά. Με σκοπό να την παρακολούθηση της αξίας κτήσης τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα θεσµοθέτησαν συγκεκριµένες µεθόδους υπολογισµού τις οποίες οι 

επιχειρήσεις µπορούν  να τις ακολουθούν και δεν επιτρέπεται να τις αλλάζουν. ( Ντζανάτος,  

2008 )  

 

Αν και σε θεωρητικό επίπεδο οι κανόνες που διέπουν την λογιστική παρακολούθηση 

των αποθεµάτων είναι απλοί ωστόσο στην πράξη η συλλογή των στοιχείων και των 

πληροφοριών που αφορούν στις συναλλαγές των αποθεµάτων είναι σύνθετη. Οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την παρακολούθηση στην πράξη µπορεί να είναι ο µεγάλος αριθµός των 

κινήσεων , οι ιδιοµορφίες που µπορεί να παρουσιάζουν κάποια είδη των αποθεµάτων , το 

επίπεδο οργάνωσης της εκάστοτε επιχείρησης καθώς και το πλήθος και η κατάρτιση που 

παρουσιάζουν τα άτοµα που διενεργούν τις κινήσεις.  ( Ντζανάτος,  2008 ) 

 

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσµο, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν από τις 

εµπορικές επιχειρήσεις υιοθετηθεί αποτελεσµατικά κάποια προγράµµατα λογισµικού τα 

οποία βοηθούν τους λογιστές και τα στελέχη των επιχειρήσεων αφενός να παρακολουθούν τις 

διακινήσεις των αποθεµάτων ως τεµάχια και αφετέρου ως αξίες και να συµµορφώνονται µε 

τις αυστηρές φορολογικές διατάξεις που σχετίζονται µε τα αποθέµατα. Όµως όσο 

αποτελεσµατικό και να είναι ένα λογιστικό πρόγραµµα παρακολούθησης των αποθεµάτων , 

τις περισσότερες φορές τα λογιστικά δεδοµένα µπορεί να διαφέρουν από τα πραγµατικά 

δεδοµένα. Για να αντιµετωπίσουν τις διαφορές τα Ελληνικά Πρότυπα είχαν επιβάλλει την 

υποχρέωση µία φορά το χρόνο να γίνεται φυσική απογραφή. Τα λογιστικά δεδοµένα 

συγκρίνονταν και προσαρµόζονταν µε τα δεδοµένα της απογραφής και τέλος γινόταν 

αποτίµηση των τελικών δεδοµένων της φυσικής απογραφής. ( Ντζανάτος,  2008 ) 

 

Στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις που παράγουν µεγάλο όγκο από προϊόντα, 

υποπροϊόντα, υπολείµµατα και γενικά έχουν παραγωγή σε εξέλιξη, τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, µέσω της Αναλυτικής Λογιστικής, δηλαδή της Λογιστικής Κόστους καθώς και των 
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διατάξεων του ΚΒΣ και του αναθεωρηµένου ΚΦΑΣ, εφάρµοζαν µεθόδους υπολογισµού του 

κόστους των παραγόµενων προϊόντων. Ο σωστός υπολογισµός του κόστους παραγωγής 

προϋποθέτει και σωστή οργάνωση που στην Ελλάδα πολλές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν γι’ 

αυτό και χρησιµοποιούνταν κάποιες τυπικές διαδικασίες υπολογισµού που όµως δεν 

αποτελούσαν και την σωστότερη προσέγγιση της πραγµατικότητας. ( Ντζανάτος,  2008 ) 

 

Επίσης πριν εφαρµοστεί ο ΚΦΑΣ, στην Ελλάδα οι διατάξεις του ΚΒΣ, σχετικά µε τις  

την παρακολούθηση των διακινήσεων των αποθεµάτων ήταν πολύ αυστηρές. Για κάθε µορφή 

διακίνησης χρησιµοποιούνταν συγκεκριµένα έντυπα τα οποία είχαν συγκεκριµένη µορφή και 

περιεχόµενο. Οι ρυθµίσεις αυτές εστίαζαν περισσότερο στα ζητήµατα σύλληψης της 

φορολογητέας ύλης και όχι τόσο στα λογιστικά προβλήµατα των αποθεµάτων. Όµως είχαν 

περιορίσει σε µεγάλο βαθµό τα λάθη και τις απάτες αφού για όλες τις διακινήσεις γινόταν 

λογιστικές εγγραφές που αποτύπωναν την πραγµατικότητα. ( Ντζανάτος,  2008 ) 

 

Γίνεται σαφές από όλα τα παραπάνω ότι τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, είχαν ένα 

καλά οργανωµένο και διαφωτιστικό πλαίσιο νοµικό, λογιστικό και φορολογικό για την 

παρακολούθηση των αποθεµάτων µε σκοπό να διασφαλίσουν ότι όλες οι πληροφορίες 

αποτυπώνονται και καταχωρούνται όσο γίνεται πιο πιστά σε σχέση µε την πραγµατικότητα. 

Με τα ∆ΛΠ υπάρχουν σηµαντικές αρκετές οµοιότητες αλλά και διαφορές, οι οποίες θα 

παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω. 

 

5.2  Σύγκριση του ∆ΛΠ 2 µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σύµφωνα µε 

Κ.Β.Σ  και Κ.Φ.Α.Σ 

  

Η βασική οµοιότητα του ∆ΛΠ µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα βρίσκεται στην έννοια 

των αποθεµάτων όπου και για τα δύο πρότυπα είναι η ίδια διότι τα αποθέµατα περιγράφονται 

ως υλικά αγαθά που ανήκουν στην οικονοµική µονάδα µε σκοπό την πώληση τους είτε 

βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής σε εξέλιξη µέχρι να αναλωθούν ή να µετασχηµατιστούν 

για να πωληθούν. ( Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., 2010 ) 

 

 Σε σχέση µε το κόστος κτήσης , για το ∆ΛΠ οι τόκοι δανεισµού επιβαρύνουν υο 

κόστος των αποθεµάτων εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζει το ∆ΛΠ 23 ενώ 

για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι τόκοι των δανείων δεν κοστολογούνται ακόµη και 
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στην περίπτωση που τα αποθέµατα χρειάζονται χρόνο ωρίµανσης. ( Καραγιώργος Θ. και 

Πετρίδης Α., 2010 ) 

 

 Σε σχέση µε τις κοστολογικές µεθόδους προσδιορισµού της τιµής κτήσης, για το ∆ΛΠ 

2 το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µόνο µε τις µεθόδους FIFO και Μέσου 

Σταθµικού Κόστους ενώ για τα Ελληνικά Πρότυπα η τιµή κτήσης προσδιορίζεται µε 

οποιαδήποτε από τις παραδεγµένες µεθόδους µεταξύ των FIFO, LIFO, του Μέσου Σταθµικού 

Κόστους, του Κυκλοφοριακού µέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων, του βασικού 

αποθέµατος καθώς και του πρότυπου κόστους. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

η µέθοδος που θα επιλεγεί θα εφαρµόζεται πάγια για τα αποθέµατα όλων των 

εγκαταστάσεων. . ( Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., 2010 ) 

 

 Στα ∆.Λ.Π. τα µεγάλα αριθµού και µεγάλης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθέµατα είναι 

δυνατό να αποτιµώνται µε τη µέθοδο των Λιανικών Τιµών Πώλησης ενώ, στα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα δεν επιτρέπεται η αποτίµηση αποθεµάτων µε την µέθοδο αυτή. ( 

Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., 2010 ) 

 

 Σε σχέση µε την αποτίµηση, τα αποθέµατα στα ∆.Λ.Π. αποτιµώνται στην κατ’ είδος 

χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής αξίας ρευστοποίησης. ∆εν 

χρησιµοποιείται ως µέγεθος σύγκρισης των τιµών και η κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος 

του ισολογισµού, τρέχουσα τιµή. Στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. ωστόσο, η αποτίµηση 

των αποθεµάτων γίνεται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσης και τρέχουσας και µόνο αν η 

τρέχουσα είναι χαµηλότερη από την καθαρή αξία ρευστοποίησης, η αποτίµηση γίνεται στη 

χαµηλότερη αυτή αξία (ρευστοποίησης). ( Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., 2010 ) 

 

 Στα ∆.Λ.Π. σε µερικές περιπτώσεις το Πρότυπο επιτρέπει τη συνολική αποτίµηση 

οµαδοποιηµένων όµοιων ή συγγενών ειδών π.χ. όταν είδη αποθεµάτων αφορούν την ίδια 

παραγωγική γραµµή, έχουν όµοιους σκοπούς ή τελικές χρήσεις, παράγονται και διατίθενται 

στην αγορά της ίδιας γεωγραφικής παραγωγής και πρακτικά δεν µπορούν να αποτιµηθούν 

από άλλα είδη της παραγωγικής γραµµής. Στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. όµως, σε κάθε 

περίπτωση εφαρµόζεται ο κανόνας της κατ’ είδος χαµηλότερης τιµής και δεν επιτρέπεται η 

οµαδοποίηση όµοιων ή συγγενών ειδών, τα οποία να αποτιµώνται στην συνολικά χαµηλότερη 

αξία τους.  ( Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., 2010 ) 
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Στα ∆.Λ.Π. επί υποτίµησης αποθεµάτων κάτω του κόστους κτήσης αυτών, η διαφορά 

υποτίµησης βαρύνει το κόστος των πωληθέντων. Σε περίπτωση µεταγενέστερης αύξησης της 

αξίας ρευστοποίησης του προγενέστερα υποτιµηθέντος αποθέµατος, η διαφορά υποτίµησης 

αντιλογίζεται και το αποτέλεσµα από την πώληση του προσδιορίζεται από την διαφορά 

ανάµεσα στην τιµή πώλησης – αρχικού κόστους κτήσης. Αντιθέτως, στα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα επί της υποτίµησης αποθέµατος, η αξία αποτίµησης συνιστά εφεξής το κόστος 

κτήσης. ∆εν αντιλογίζεται η µείωση της αξίας του αποθέµατος σε περίπτωση µεταγενέστερης 

υπερτίµησης του υποτιµηθέντος αποθέµατος. . ( Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης Α., 2010 ) 

 

Στα ∆ΛΠ τα υλικά που κατέχονται για παραγωγή δεν αποτιµώνται κάτω του κόστους 

κτήσης τους στην περίπτωση που η αξία ρευστοποίησης τους είναι χαµηλότερη του κόστους, 

όταν τα έτοιµα προϊόντα στα οποία θα ενσωµατωθούν αναµένεται να πωληθούν στο κόστος ή 

πάνω από αυτό ενώ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται ο 

κανόνας της αποτίµησης στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή. ( Καραγιώργος Θ. και Πετρίδης 

Α., 2010 ) 

 

Τέλος, είναι προφανές από όλα τα παραπάνω ότι τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

είχαν καταρτίσει ένα σαφές και πλήρες πλαίσιο λογιστικής παρακολούθησης των 

αποθεµάτων που έδινε σηµασία στις λεπτοµέρειες όπως είναι οι διακινήσεις των 

εµπορευµάτων καθώς και στην απεικόνιση των σχετικών κινήσεων. Το ∆ΛΠ 2 περιορίζεται 

µόνο σε συγκεκριµένες αρχές σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό  χωρίς να δίνει πολλές 

λεπτοµέρειες σε σχέση µε άλλα Πρότυπα που ασχολούνται µε τα άυλα στοιχεία και την 

παροχή υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Καθίσταται σαφές ότι οι ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς για διεθνείς λογιστικές αρχές και 

κανόνες έχουν διογκωθεί. Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των ∆ΛΠ και των GAAP, τα 

GAAP προτίθενται να δηµιουργήσουν τις αρχές στις οποίες θα βασίσουν οι επιχειρήσεις. 

Παρά την προσπάθεια όµως των GAAP να παρέχουν συγκεκριµένη καθοδήγηση σχετικά µε 

θέµατα, ποτέ δεν θα καταφέρουν να είναι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Η επιτυχία των 

∆ΛΠ εξαρτάται άµεσα από την εφαρµογή τους και την ικανότητά τους να προσαρµοστούν σε 

µια εξελισσόµενη παγκόσµια οικονοµία. Καθώς η παγκοσµιοποίηση προχωρά θα δούµε όλο 

και περισσότερες περιπτώσεις των ∆ΛΠ να παραλείπουν να εξελιχθούν και να 

προσαρµοστούν στα νέα λογιστικά σενάρια και να αποτυγχάνουν στην έγκαιρη λογιστική 

διευθέτηση των προβληµάτων. Ωστόσο είναι απαραίτητη η εφαρµογή τους ώστε να 

µπορέσουν οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν και να επεκταθούν σε παγκόσµια κλίµακα. 

 

Ειδικά στο ∆ΛΠ 2, δεν εφαρµόζονται καινοτοµίες στις παραγράφους του ούτε 

διαφέρει πολύ από τα µέχρι τώρα δεδοµένα και τα όσα εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις 

παγκοσµίως. Η µόνη σηµαντική διαφορά είναι η πρόθεση για κατάργηση της κοστολογικής 

µεθόδου LIFO, η οποία είναι ευρέως διαδεδοµένη καθώς χρησιµοποιείται από πολλές 

επιχειρήσεις κυρίως  για φορολογικούς σκοπούς. Η κατάργηση της LIFO θα οδηγήσει 

αναπόφευκτα κάποιες επιχειρήσεις να παραιτηθούν από το σηµαντικό φορολογικό 

πλεονέκτηµα που συνδέεται µε αυτή τη µέθοδο. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορεί να χρειαστεί να 

ανακατευθύνουν τα µετρητά ή να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν την 

καταβολή φόρου, που θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της 

ανταγωνιστικότητας. Παρά το γεγονός ότι η κατάργηση της LIFO θα µπορούσε να έχει 

κάποια πλεονεκτήµατα, όπως η βελτίωση της συγκρισιµότητας µεταξύ των επιχειρήσεων 

καθώς και η παροχή βοήθειας προς τη σύγκλιση µεταξύ των US GAAP και των ∆ΛΠ, 

ωστόσο το συµπέρασµα είναι ότι η κατάργηση της LIFO θα προκαλέσει ένα ισχυρό πλήγµα 

σε πολλές εταιρίες.  
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Στην Ελλάδα η εφαρµογή του ∆ΛΠ 2 επίσης δεν φαίνεται ότι θα επιφέρει ριζικές 

αλλαγές σε σχέση µε τα αποθέµατα δεδοµένου ότι είναι µικρές οι διαφορές µεταξύ των 

∆ιεθνών και των Ελληνικών Προτύπων. Μέχρι σήµερα ο ΚΒΣ και µετέπειτα ο ΚΦΑΣ 

παρείχαν ένα πολύπλευρο και αποτελεσµατικό πλαίσιο διατάξεων βάσει του οποίου εκτός 

από την λογιστική παρακολούθηση των αποθεµάτων γινόταν και πληρέστερη καταγραφή 

όλης της διακίνησης των αποθεµάτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχανόταν η σύλληψη της 

φορολογητέας ύλης και ο περιορισµός των λαθών των λογιστικών εγγραφών καθώς κάθε 

διακίνηση συνοδευόταν από συγκεκριµένα παραστατικά τα οποία αποδείκνυαν και τα 

πραγµατικά γεγονότα. Παρά τις αδυναµίες στην υλοποίηση των παραπάνω, ήταν ένα 

εξαιρετικά ικανοποιητικό σύστηµα που άπτονταν της πραγµατικότητας. Το ∆ΛΠ 2, όπως έχει 

ήδη τονιστεί, είναι αρκετά πιο θεωρητικό καθώς καθορίζει µόνο ορισµένες αρχές αναφορικά 

µε τα αποθέµατα και δεν εστιάζει στις λεπτοµέρειες των διακινήσεων. Ωστόσο η πρακτική 

από τις Ελληνικές επιχειρήσεις του εφαρµογή θα µας δώσει τις οριστικές απαντήσεις για το 

κατά πόσο θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της Ελληνικής πραγµατικότητας και τις 

ιδιαιτερότητες της.  

 

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας και πιο 

συγκεκριµένα στις 20 Νοεµβρίου του 2014 ψηφίστηκε ένα νέο νοµοσχέδιο το οποίο ορίζει 

νέες διατάξεις και ρυθµίσεις σχετικά µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως τα γνωρίζαµε 

µέχρι σήµερα. Σε σχέση µε τα αποθέµατα, οι νέες ρυθµίσεις δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές 

διαφορές σε σχέση µε το ∆.Λ.Π 2. 

 

Οι παράγραφοι του άρθρου 20 που αφορά στην επιµέτρηση των αποθεµάτων και των 

υπηρεσιών παρατίθενται όπως ψηφίστηκαν παρακάτω: 

 

1. Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

2. Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που 

απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

3. Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται µε µία από τις γενικά 

αποδεκτές µεθόδους κοστολόγησης και περιλαµβάνει: 

α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται 

άµεσα µε το εν λόγω στοιχείο και 

β) µία εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν 

λόγω στοιχείο, στο βαθµό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. 
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4. Τα κόστη διανοµής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. 

5. Όταν απαιτείται σηµαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέµατα έτοιµα για 

την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεµάτων µπορεί να επιβαρύνεται 

µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το µέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λόγω 

αποθέµατα και για την προαναφερθείσα περίοδο. 

6. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη 

αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 

7. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος: 

α) Προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τη µέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη 

µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου ή άλλη τεκµηριωµένα γενικά αποδεκτή µέθοδο. Η χρήση 

της µεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν– Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν επιτρέπεται. 

β) Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιείται για όλα τα αποθέµατα που έχουν παρόµοια φύση και 

χρήση από την οντότητα. Για αποθέµατα µε διαφορετική φύση ή χρήση διαφορετικές µέθοδοι 

µπορεί να δικαιολογούνται. 

γ) Το κόστος αποθεµάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή 

υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται µε τη µέθοδο 

του εξατοµικευµένου κόστους. 

8. Οι αγορές αναλώσιµων υλικών που δεν είναι σηµαντικές για το µέγεθος της οντότητας 

µπορούν να αντιµετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου. 

 

 Για το κατά πόσο ο νέος νόµος θα επιφέρει αλλαγές στα δεδοµένα των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προτείνεται εµπειρική έρευνα στις επιχειρήσεις καθώς 

και επιπλέον µελέτη των στοιχείων που θα προκύψουν από τα αποτελέσµατα και τις 

οικονοµικές καταστάσεις που θα δηµοσιευτούν.  
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