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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  αξιόπιστη  και  ρεαλιστική  λογιστική  απεικόνιση  της  χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης αποτελεί μία σύγχρονη αναγκαιότητα, δεδομένης της διεθνοποίησης

των αγορών, της παγκοσμιοποίησης και των αυξημένων απαιτήσεων λογοδοσίας αι

ενημέρωσης από τις  ρυθμιστικές  αρχές  και  το επενδυτικό κοινό.  Στο πλαίσιο της

σύγκλισης των λογιστικών προτύπων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα

της  αποτίμησης  των  αποθεμάτων,  καθώς  η  επιλογή  της  εκάστοτε  μεθόδου

αποτίμησης επιδρά σημαντικά στο ύψος του φορολογητέου εισοδήματος, στην αξία

και την απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Τα νέα Ελληνικά

Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) που εισήχθησαν με το νόμο 4308/2014 βασίζονται στη

φιλοσοφία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), ενσωματώνοντας παράλληλα

τις  κατευθύνσεις  των  ευρωπαϊκών  Οδηγιών  και  απαγορεύοντας  τη  χρήση  της

μεθόδου  LIFO (Last-In-First-Out).  Σκοπός  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας

είναι  η  διερεύνηση  του  ζητήματος  της  αποτίμησης  αποθεμάτων  βάσει  του  νόμου

4308/2014  με  τη  χρήση  μίας  μελέτης  περίπτωσης  ελληνικής  επιχείρησης  που

δραστηριοποιείται στην αγορά καυσίμων.

Λέξεις κλειδιά: ΕΛΠ, ΔΛΠ, ΔΠΧΑ, αποτίμηση αποθεμάτων, LIFO. 
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ABSTRACT

Reliable and realistic accounting of financial reporting is a modern necessity, given

the  internationalization  of  markets,  globalization  and  increased  demands  of

accountability  and  information  by  regulators  and  investors.  In  the  context  of

convergence  of  accounting  standards,  the  question  of  inventory  valuation  is  of

particular interest,  as the choice of each valuation method affects  significantly the

amount of taxable income, the value and the representation of the financial position of

a  company.  The  new  Greek  Accounting  Standards  (GAS)  introduced  by  Law

4308/2014  are  founded  on  the  philosophy  of  International  Accounting  Standards

(IAS),  while  incorporating  the  guidelines  of  the  European  Directives  and  by

prohibiting the use of LIFO method (Last-In-First-Out). The aim of this thesis is to

investigate the issue of inventories valuation under the Law 4308/2014 by using a

case study of a Greek company operating in the fuel market.

Keywords: GAS, IAS, IFRS, inventory valuation, LIFO.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  λογιστική  απεικόνιση  της  χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης  των  σύγχρονων

επιχειρήσεων αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος, δεδομένης

της  αδιαμφισβήτητης  ανάγκης  παροχής  αξιόπιστης,  συγκρίσιμης  και  ασφαλούς

πληροφορίας  στους  χρήστες  των  οικονομικών  καταστάσεων  και,  ιδιαίτερα,  στο

επενδυτικό κοινό. Πράγματι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, λαμβάνοντας υπόψη τις

επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, της διεθνοποίησης του παγκόσμιου εμπορίου και

της  αλληλεπίδρασης  των  αγορών,  έχει  αναληφθεί  σημαντικές  ρυθμιστικές

πρωτοβουλίες για τη σύγκλιση των λογιστικών προτύπων που χρησιμοποιούνται από

τις επιχειρήσεις, οι οποίες για να καταστούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές στο διεθνές

περιβάλλον πρέπει να υιοθετούν τα εν λόγω πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό, τα Διεθνή

Λογιστικά  Πρότυπα  (ΔΛΠ)  και  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς

(ΔΠΧΑ) χρησιμοποιούνται σήμερα σε πάνω από 100 χώρες, είτε υποχρεωτικά για τις

εισηγμένες εταιρίες είτε εθελοντικά.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ορθολογικής και αξιόπιστης απεικόνισης

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι αυτό της αποτίμησης των αποθεμάτων,

καθώς  ο  λογιστικός  χειρισμός  τους  επιδρά  άμεσα  στις  ταμειακές  ροές  μίας

επιχείρησης, την αξία της, το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος και τις πρακτικές

διαχείρισης  των  αποθεμάτων.  Συγκεκριμένα,  ο  κεντρικός  προβληματισμός  στην

αποτίμηση των αποθεμάτων αφορά στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου μέτρησης

του κόστους κτήσης, η οποία αντανακλά τις υποθέσεις που πραγματοποιούνται περί

αντίστοιχης ροής του κόστους από την παραγωγή ή απόκτηση των αποθεμάτων μέχρι

την τελική χρήση τους. Επιπλέον, η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με την οικονομική

κατάσταση  που  παρουσιάζεται  από  την  επιχείρηση  στους  επενδυτές  και  τις

ρυθμιστικές αρχές, ενώ μπορεί να σχετίζεται και με την αναπτυξιακή της δυναμική,

σε περίπτωση που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σε διεθνείς αγορές.

Δεδομένων  των  ρυθμιστικών  εξελίξεων  με  την  εισαγωγή  των  ΔΛΠ  και  των

αντίστοιχων  GAAP  (Generally  Accepted  Accounting  Principles)  στις  ΗΠΑ,  η

σύγχρονη έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στη σταδιακή αδρανοποίηση της χρήσης της

μεθόδου  LIFO  (Last-In-First-Out),  η  οποία  χρησιμοποιούνταν  κυρίως  για  την

απόκτηση  φορολογικών  οφελών  σε  περιόδους  πληθωριστικής  αύξησης.  Αυτό

συμβαίνει κυρίως διότι η μέθοδος αυτή επιτρέπεται στις ΗΠΑ από τα GAAP, ενώ στα
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ΔΠΧΑ απαγορεύεται. Το εγχώριο ρυθμιστικό πλαίσιο, ακολουθώντας τη φιλοσοφία

των  ΔΛΠ,  πρόσφατα  απαγόρευσε  ρητά  τη  χρήση  της  μεθόδου  LIFO  για  την

αποτίμηση των αποθεμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις, με το νόμο 4308/2014, ο

οποίος εισάγει τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και τίθεται σε ισχύ από

την 01/01/2015. Ο νόμος, αντικαθιστώντας τις προηγούμενες διατάξεις, αποσκοπεί

στην καταπολέμηση της λογιστικής πολυνομίας, καθώς για πρώτη φορά στα ελληνικά

νομοθετικά χρονικά συγκεντρώνονται σε ένα νομοθέτημα το σύνολο των λογιστικών

κανόνων σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ζητήματος της αποτίμησης

αποθεμάτων βάσει των διατάξεων του νόμου 4308/2014, ο οποίος ισχύει από την

01/01/2015 και εισάγει τα νέα ΕΛΠ, υιοθετώντας τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής

Οδηγίας 2013/34/ΕΕ αναφορικά με τις βέλτιστες λογιστικές πρακτικές, λαμβάνοντας

υπόψη τις προηγούμενες διατάξεις του εθνικού δικαίου περί αποτίμησης αποθεμάτων

στο  πλαίσιο  του  ΕΓΛΣ,  καθώς  και  των  ΔΠΧΑ.  Επιπλέον,  η  παρούσα  μελέτη

αποσκοπεί  στον  εντοπισμό των  κυριότερων  διαφοροποιήσεων  που  ισχύουν  με  τις

πρόσφατες  νομοθετικές  μεταρρυθμίσεις  συγκριτικά  με  το  προηγούμενο καθεστώς,

εστιάζοντας  στις  μεθόδους  αποτίμησης  του  κόστους  κτήσης  LIFO και  FIFO και

εφαρμόζοντας  τις  εν  λόγω διαφοροποιήσεις  σε  μία  μελέτη  περίπτωσης  ελληνικής

επιχείρησης  που  δραστηριοποιείται  στον  κλάδο  καυσίμων  και  συγκεκριμένα  στη

διανομή υγραερίου. 

Η παρούσα εργασία είναι δομημένη ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται

μία επισκόπηση της σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας, εστιάζοντας στη σημασία

της  αποτίμησης  αποθεμάτων,  στις  διεθνείς  ρυθμιστικές  εξελίξεις  όσον  αφορά  τη

χρήση της μεθόδου LIFO στο πλαίσιο των σύγχρονων GAAP και ΔΠΧΑ, καθώς και

στο λογιστικό χειρισμό των αποθεμάτων από τις επιχειρήσεις του κλάδου καυσίμων.

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  τα  νέα  ΕΛΠ που  εισήχθησαν  με  το  νόμο

4308/2014, εξετάζοντας παράλληλα τις διαφορές τους με τις προηγούμενες ρυθμίσεις

αλλά και με τα ΔΛΠ, στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται το ζήτημα της αποτίμησης των

αποθεμάτων  σύμφωνα  με  τα  ΕΛΠ  και  τα  ΔΛΠ  και  στο  τέταρτο  κεφάλαιο

παρουσιάζεται η εφαρμογή της μελέτης περίπτωσης της εταιρίας Γκαζ ΑΕ. Τέλος,

καταγράφονται τα συμπεράσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1.1 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

1.1.1 Η σημασία της αποτίμησης αποθεμάτων 

Η  έρευνα  σχετικά  με  τη  λογιστική  απεικόνιση  της  χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης έχει αναδείξει τη σημασία του θεμελιώδους ζητήματος της επιλογής

των  κατάλληλων  λογιστικών  πρακτικών,  ιδιαίτερα  σε  ότι  αφορά  την  αποτίμηση

αποθεμάτων (Fields et al, 2001). Πράγματι, η αποτίμηση των αποθεμάτων αποτελεί

ένα  θέμα  ιδιαίτερου  ερευνητικού  ενδιαφέροντος,  δεδομένου  ότι  τα  αποθέματα

σχετίζονται τόσο με τις ταμειακές ροές όσο και με την αξία της επιχείρησης (Hughes

&  Schwartz,  1988).  Όπως  σημειώνουν  οι  Sticknley  et  al  (2010),  ο  κεντρικός

προβληματισμός  στην  αποτίμηση  των  αποθεμάτων  αφορά  στην  επιλογή  της

κατάλληλης  μεθόδου  μέτρησης  του  κόστους  κτήσης,  η  οποία  αντανακλά  τις

υποθέσεις  που  πραγματοποιούνται  περί  αντίστοιχης  ροής  του  κόστους  από  την

παραγωγή ή απόκτηση των αποθεμάτων μέχρι την τελική χρήση τους. 

Ομοίως,  οι  Needles  & Powers  (2012) υποστηρίζουν πως η επιλογή της  εκάστοτε

μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων διαδραματίζει  κρίσιμης σημασίας ρόλο στο

πεδίο της λογιστικής διαχείρισης των αποθεμάτων, καθώς επηρεάζει καθοριστικά το

καθαρό  εισόδημα  της  επιχείρησης,  τις  ταμειακές  ροές  της  και  το  ποσό  της

φορολογίας εισοδήματος που απαιτείται να καταβάλλει. Υπό αυτό το πρίσμα, ένας

σημαντικός αριθμός ερευνητών έχουν επιχειρήσει να προσδιορίσουν τους παράγοντες

που σχετίζονται με αυτήν την επιλογή, καθώς και τις αντίστοιχες επιπτώσεις της στην

οικονομική κατάσταση και, πιθανόν, τις αναπτυξιακές δυνατότητες των σύγχρονων

οργανισμών,  αν  και  τα τελευταία  χρόνια,  η  έρευνα επικεντρώνεται  στις  διαφορές

μεταξύ των μεθόδων LIFO και FIFO, δεδομένων και των αντίστοιχων ρυθμιστικών

εξελίξεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ (Harris, 2011).

Σύμφωνα με τους Parker & Morris (2011), η μέθοδος FIFO είναι μία γενικά αποδεκτή

μέθοδος  και  συνάδει  με  τη  φυσική  ροή  των  αποθεμάτων  στις  περισσότερες
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επιχειρήσεις,  βασιζόμενη  στην  υπόθεση  πως  οι  πρώτες  αγορές  προϊόντων

αντιστοιχούν και  στις  πρώτες πωλήσεις,  και  αντίστροφα.  Οι Morse & Richardson

(1983) αναφέρουν πως αυτή η μέθοδος αντανακλά μία τυπική χρονολογική ροή του

κόστους και για το λόγο αυτό είναι σύμφωνη με την ορθή επιχειρηματική πρακτική.

Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος LIFO δεν συμπίπτει με την πραγματική φυσική ροή

των αποθεμάτων, οδηγώντας έτσι σε μία μη ρεαλιστική απεικόνιση της τρέχουσας

αξίας  των  αποθεμάτων  (Lee  & Hsieh,  1985).  Παράλληλα,  η  βασική εναλλακτική

επιλογή των LIFO και FIFO είναι η μέθοδος του σταθμισμένου μέσου κόστους, η

οποία  είναι  κατάλληλη  για  μονάδες  αποθεμάτων  που  είναι  ομοιογενείς  και  δεν

ακολουθούν  ένα  συγκεκριμένο  πρότυπο  φυσικής  ροής,  εξομαλύνοντας  έτσι  τις

κοστολογικές διακυμάνσεις (Khan & Jain, 2010). 

Σε  κάθε  περίπτωση,  η  επιλογή  της  μεθόδου  αποτίμησης  των  αποθεμάτων  είναι

κομβική για μία επιχείρηση και εξαρτάται από διάφορες μεταβλητές, όπως είναι η

φύση  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας,  το  ισχύον  ρυθμιστικό  πλαίσιο  και  το

κόστος  εφαρμογής  της.  Ο  Nisha  (2015)  επισημαίνει  πως  οι  σημαντικότεροι

παράγοντες  που  διαμορφώνουν  αυτήν  την  απόφαση  είναι  η  επίδραση  της  κάθε

μεθόδου στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και, κυρίως, ο αντίκτυπος στο φόρο

εισοδήματος. Ο Ibarra (2008), εξετάζοντας τις επιδράσεις τις επιλογής ανάμεσα στις

LIFO και FIFO, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως αυτές εντοπίζονται κατά βάση στις

πληρωμές  φόρων  και  στις  ταμειακές  ροές,  ενώ  οι  Cushinh  &  LeClere  (1992)

διαπίστωσαν πως τα φορολογικά οφέλη αποτελούν το σημαντικότερο λόγο χρήσης

της μεθόδου LIFO, επισημαίνοντας ωστόσο πως η επιλογή αυτή εξαρτάται άμεσα από

το μέγεθος της επιχείρησης και τη μεταβλητότητα των αποθεμάτων. 

Σε  παρόμοια  ευρήματα  κατέληξαν  και  οι  Bar-Yosef  &  Sen  (1992),  οι  οποίοι

τεκμηρίωσαν  πως  τα  φορολογικής  φύσης  κίνητρα  συνδέονται  με  τη  χρήση  των

μεθόδων αποτίμησης, ενώ ο Kuo (1993) διαπίστωσε πως τα φορολογικά οφέλη, το

επιχειρησιακό μέγεθος και το ύψος των δανειακών κεφαλαίων ομοίως σχετίζονται με

την εν  λόγω επιλογή.  Επιπρόσθετα,  σημαντικές  διαφοροποιήσεις  εντοπίζονται  και

ανάμεσα στις χώρες. Για παράδειγμα, οι Hermann & Thomas (1995) απέδειξαν πως η

μέθοδος FIFO χρησιμοποιείται περισσότερο στη Δανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία

και  το  Ηνωμένο  Βασίλειο,  ενώ  αυτή  του  μέσου  σταθμικού  κόστους  είναι

δημοφιλέστερη στη Γαλλία και την Πορτογαλία και η LIFO στη Γερμανία. 
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Επίσης, οι Chung & Narasimhan (2003) τεκμηρίωσαν πως η LIFO είναι η πιο συχνά

χρησιμοποιούμενη  μέθοδος  αποτίμησης  από  τις  πολυεθνικές  εταιρίες  που

δραστηριοποιούνται  στις  ΗΠΑ, ενώ οι Jaafar  & McLeay (2007) επιβεβαίωσαν τη

δημοφιλία της μεθόδου LIFO στη Γερμανία, διαπιστώνοντας ακόμη πως η μέθοδος

του  σταθμικού  μέσου  κόστους  χρησιμοποιείται  περισσότερο  στη  Γαλλία  και  την

Ισπανία και η FIFO στη Σουηδία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, οι

διαφοροποιήσεις αυτές κατά τα τελευταία χρόνια τείνουν να εκλείψουν, δεδομένης

της εναρμόνισης των λογιστικών μεθόδων με τη θεσμοθέτηση των ΔΛΠ και ΔΠΧΑ,

τουλάχιστον σε ότι αφορά τις εισηγμένες εταιρίες, αν και υπάρχει μία σαφής διαφορά

πρακτικής  ανάμεσα  στις  ΗΠΑ και  τον  ευρωπαϊκό  χώρο,  λόγω  των  αντίστοιχων

ρυθμίσεων των GAAP και των ΔΛΠ σε ότι αφορά κυρίως τη μέθοδο LIFO, όπως

εξηγείται παρακάτω. 

1.1.2 Η μέθοδος LIFO

Η  μέθοδος  LIFO,  από  την  πρώτη  περιγραφή  της  το  1939,  έχει  αποτελέσει  μία

αποδεκτή, ρεαλιστική και ιδιαίτερα δημοφιλή λογιστική πρακτική αποτίμησης των

αποθεμάτων,  αλλά  κατά  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  δεχθεί  σημαντική  κριτική,

δεδομένων  και  των  ρυθμιστικών  πιέσεων  που  προέρχονται  από  το  Συμβούλιο

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). Τα φορολογικά οφέλη που συνδέονται με

τη  χρήση της  LIFO έχουν επαρκώς τεκμηριωθεί  στη φορολογική  νομοθεσία,  στη

σχετική έρευνα και στις επίσημες κατευθύνσεις των υπεύθυνων πολιτικών οργάνων

και επαγγελματικών ενώσεων (Gray, 2013). Σε λογιστικούς όρους, όταν οι τιμές των

αποθεμάτων αυξάνονται, τότε με τη χρήση της μεθόδου LIFO προκύπτει χαμηλότερο

εισόδημα  συγκριτικά  με  τις  υπόλοιπες  μεθόδους  αποτίμησης,  με  αποτέλεσμα  την

επιβολή  χαμηλότερων  φόρων.  Αυτό  το  φορολογικό  πλεονέκτημα  είναι  και  το

βασικότερο  αντεπιχείρημα  της  χρήσης  της,  καθώς  οδηγεί  σε  ένα  αθέμιτο

«φορολογικό  ανταγωνισμό»,  ευεργετώντας  ορισμένες  βιομηχανίες  και  επιμέρους

επιχειρήσεις (Bloom & Center, 2009).

Παράλληλα,  η  LIFO  έχει  επικριθεί  και  σε  ότι  αφορά  την  αναποτελεσματική

διαχείριση των αποθεμάτων από την πλευρά των επιχειρήσεων, καθώς και σχετικά με

τη μη ρεαλιστική παρουσίαση του ισολογισμού (Fosbre et al, 2010). Αναφορικά με το

φορολογικό  όφελός  της,  ο  Harris  (2011),  περιγράφει  τη  LIFO  μία  μέθοδο

«φοροαπαλλαγής για λίγους», η οποία καταλήγει σε αυξημένες ταμειακές ροές. Οι
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Shakelford & Shevlin (2001) επιβεβαιώνουν πως το βασικότερο κίνητρο επιλογής της

LIFO είναι  φορολογικής  φύσης,  ενώ οι  Dopuch & Pincur  (1988)  καταλήγουν σε

παρόμοια συμπεράσματα, εξετάζοντας τους λόγους χρήσης των μεθόδων LIFO και

FIFO. Μάλιστα, οι  White et  al  (2003) αποδίδουν τη μη υιοθέτηση της LIFO στο

γεγονός  ότι  οι  διοικήσεις  των  επιχειρήσεων  δεν  μπορούν  να  αντιληφθούν  τα

ουσιαστικά της οφέλη στο πλαίσιο της θεωρίας των αποτελεσματικών αγορών. 

Ωστόσο,  δεδομένου  ότι  τα  φορολογικά  πλεονεκτήματα  της  μεθόδου  αυτής

εξαρτώνται  από  τα  πρόσθετα  αποθέματα  που  χρησιμοποιούνται  σε  περιόδους

πληθωριστικής ανόδου (buildups), ένα σημαντικό μειονέκτημά της είναι πως μπορεί

να οδηγήσει σε κακοδιαχείριση των αποθεμάτων και μη ορθολογικές επιχειρηματικές

πρακτικές.  Πράγματι,  οι  Frankel  &  Trezevant  (1994),  εξετάζοντας  τις  αποφάσεις

αγοράς αποθεμάτων στο τέλους του έτους ως συνάρτηση των αντίστοιχων μεθόδων

αποτίμησής  τους,  διαπίστωσαν  πως  οι  επιχειρήσεις  που  χρησιμοποιούν  τη  LIFO

αγοράζουν υπερβολικά αποθέματα σε αυτήν την περίοδο του έτους για φορολογικούς

λόγους, οδηγώντας σε αναποτελεσματική τους διαχείριση. 

Ακόμη, η εφαρμογή της LIFO σχετίζεται και με μη ρεαλιστική απεικόνιση της αξίας

των  αποθεμάτων  στον  ισολογισμό,  δεδομένων  των  φορολογικών  κινήτρων  που

οδηγούν στην υιοθέτησή της. Χαρακτηριστική είναι η μελέτη του Romeo (2009), ο

οποίος  διαπίστωσε  πως  οι  περισσότερες  εταιρίες  πετρελαίου  καταγράφουν  στον

ισολογισμό  τους  αγορές  αποθεμάτων  που  πραγματοποιήθηκαν  ακόμη  και  πριν  το

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Hoffman & McKenzie (2009) επίσης σημειώνουν

πως  μία  βασική  αδυναμία  της  LIFO  είναι  πως  η  αξία  των  αποθεμάτων  που

αναγράφεται  στον  ισολογισμό  δεν  αντιπροσωπεύει  στην  τρέχουσα  αξία

αντικατάστασής τους και,  άρα, ένας τέτοιος ισολογισμός δεν μπορεί να θεωρείται

αξιόπιστος για τους σκοπούς της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων. 

Εκτός  των  φορολογικών  οφελών,  ορισμένοι  ερευνητές  έχουν  επιχειρήσει  να

μελετήσουν τον αντίκτυπο της υιοθέτησης της μεθόδου LIFO στην τιμή της μετοχής

των εισηγμένων εταιριών, χωρίς ωστόσο τα αντίστοιχα ευρήματα να είναι σαφή. Ο

Kang  (1993)  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  πως  η  χρήση  της  δεν  σχετίζεται  με

υπερβολικές  χρηματιστηριακές  αποδόσεις  ούτε  με  το  μέγεθος  της  δυνητικής

ονομαστικής φορολόγησης, ενώ ο Stevenson (1987) βρήκε πως οι εισηγμένες εταιρίες

που  τη  χρησιμοποιούν  παρουσιάζουν  αύξηση  της  χρηματιστηριακής  τιμής  της
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μετοχής τους κατά την περίοδο γύρω από την ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών

αποτελεσμάτων.  Ακόμη,  οι  David  et  al  (2012),  διερευνώντας  την  επίδραση  της

κατάργησης της χρήσης της LIFO για φορολογικούς λόγους και τη μετάβαση στη

FIFO, τεκμηρίωσαν πως αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ταμειακών ροών

μετά φόρων, δεδομένου ότι τα υψηλότερα φορολογικά κόστη που σχετίζονται με τη

χρήση της FIFO συνδέονται σε χαμηλότερες ποσότητες ισορροπίας των αποθεμάτων,

οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν τις ταμειακές ροές προ φόρων. 

Σε γενικές γραμμές, το σημαντικότερο κίνητρο υιοθέτησης και χρήσης της LIFO για

την αποτίμηση των αποθεμάτων είναι η απόδοση λιγότερων φόρων, όταν οι τιμές των

αποθεμάτων  αυξάνονται  και  όταν  οι  επιχειρήσεις  έχουν  θετικούς  πραγματικούς

φορολογικούς  συντελεστές.  Σε  περιόδους  υψηλού  πληθωρισμού,  η  χρήση  της

μεθόδου μπορεί πράγματι να επιφέρει οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, αλλά

αντιθέτως σε αποπληθωριστικές περιόδους, μπορεί να οδηγήσει σε κακοδιαχείριση

των αποθεμάτων (Kleinbard et al, 2006). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Frankel & Hsu (2014), μία αύξηση κατά 1% του θετικού

φορολογικού συντελεστή στις  ΗΠΑ οδηγεί  σε αύξηση κατά 1,49% του ποσοστού

υιοθέτησης της LIFO. Βέβαια, ένας βασικός παράγοντας που επιδρά στην επιλογή της

μεθόδου αυτής για την αποτίμηση των αποθεμάτων είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο που

επιτρέπει ή όχι τη χρήση της. Πράγματι, στην ίδια έρευνα των Frankel & Hsu (2014)

διαπιστώθηκε πως ο βαθμός διεθνοποίησης μίας επιχείρησης αποτελεί αποτρεπτικό

παράγοντα χρήσης της LIFO, καθώς αυτή δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τα ΔΛΠ, με

αποτέλεσμα  αυτές  που  τη  χρησιμοποιούν  να  έχουν  ανταγωνιστικό  μειονέκτημα,

δεδομένων  και  των  αυξημένων  απαιτήσεων  αξιόπιστης  χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης από το επενδυτικό κοινό. 

1.1.3 ΔΛΠ και GAAP

Δεδομένης της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της αυξανόμενης αλληλεξάρτησης

των  οικονομικών  μονάδων  που  λειτουργούν  στο  σύγχρονο  διεθνοποιημένο

περιβάλλον,  η  ανάγκη  για  ένα  παγκόσμιο  σύστημα  λογιστικής  απεικόνισης  της

χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης  έχει  καταστεί  αδιαμφισβήτητη.  Μοιραία,  οι

εταιρίες  που  επιθυμούν  να  παραμένουν  ανταγωνιστικές  στις  διεθνείς  αγορές  θα

πρέπει  να  υιοθετούν  τα  διεθνή  πρότυπα,  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  αντλούν
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οικονομικούς  πόρους  και  να  απευθύνονται  σε  ίσους  όρους  στο  επενδυτικό κοινό,

λαμβάνοντας υπόψη πως τόσο οι επενδυτές όσο και οι ρυθμιστικές αρχές σήμερα

έχουν υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας, αξιοπιστίας και συγκρισιμότητας της λογιστικής

πληροφόρησης. Η ιδέα της διαμόρφωσης ενός κοινού και ομοιογενούς συστήματος

λογιστικών προτύπων άρχισε να γίνεται πράξη κατά τα τέλη της δεκαετίες του 1950,

σε απόκριση της οικονομικής ενοποίησης και  της ραγδαίας αύξησης του διεθνούς

εμπορίου. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκαν τα ΔΛΠ, τα οποία σήμερα εφαρμόζονται

είτε υποχρεωτικά είτε εθελοντικά σε πάνω από 100 χώρες του κόσμου. 

Ως  αποτέλεσμα  της  ευρείας  υιοθέτησης  των  ΔΛΠ,  άρχισαν  να  παρουσιάζονται

ορισμένες  σημαντικές  διαφοροποιήσεις  στην παρουσίαση της  χρηματοοικονομικής

πληροφορίας  ανάμεσα  στις  χώρες  αυτές  και  στις  ΗΠΑ,  όπου  ισχύουν  τα  GAAP

(Generally Accepted Accounting Principles). Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε και η

ανάγκη  μετάβασης  στα  ΔΛΠ  από  τις  αμερικάνικες  επιχειρήσεις  που

δραστηριοποιούνται  στις  διεθνείς  αγορές,  αυξάνοντας  ωστόσο  το  διοικητικό  και

κανονιστικό κόστος τους. Όπως επισημαίνει ο Krishnan (2012), η μετάβαση αυτή δεν

απαιτεί μόνο το συντονισμό των ρυθμιστικών αρχών, αλλά και σημαντικές δαπάνες

που σχετίζονται με τις απαραίτητες οργανωσιακές αλλαγές, όπως είναι ο εσωτερικός

έλεγχος, τα Πληροφοριακά Συστήματα και ο προγραμματισμός της φορολογίας. Μία

από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των ΔΛΠ και των GAAP εντοπίζεται στο

πεδίο της αποτίμησης των αποθεμάτων και συγκεκριμένα στη μέθοδο LIFO.

Έτσι,  ενώ  τόσο  τα  ΔΛΠ  όσο  και  τα  GAAP  αναφέρουν  πως  η  λογιστική

παρακολούθηση  των  αποθεμάτων  αποσκοπεί  στον  ακριβή  αντικατοπτρισμό  του

αντίστοιχου κόστους, υπό την έννοια ότι η αρχική αναγνώριση θα πρέπει να γίνεται

στο κόστος κτήσης τους, τα ΔΠΧΑ απαγορεύουν τη χρήση της μεθόδου LIFO για την

επακόλουθη αποτίμησή τους, ενώ τα GAAP (IAS 2 και ASC 330) την επιτρέπουν.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως η χρήση της LIFO απαγορεύτηκε ρητώς και από

την ελληνική νομοθεσία πρόσφατα, όπως θα εξηγηθεί αναλυτικότερα στα επόμενα

κεφάλαια. Επιπλέον, η αποτίμηση των αποθεμάτων σύμφωνα με το ΔΛΠ 2 θα πρέπει

να γίνεται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας,

ενώ παρόμοιες  είναι  και  οι  κατευθύνσεις  των GAAP, τα οποία αναφέρουν πως η

αποτίμηση θα πρέπει να πραγματοποιείται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και

αξίας αγοράς, η οποία είναι η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση της μεθόδου LIFO βρίσκεται στο επίκεντρο της σχετικής

δημόσιας συζήτησης περί αποτίμησης των αποθεμάτων σήμερα, δεδομένου ότι στις

ΗΠΑ είναι  ακόμα  και  σήμερα  αρκετά  δημοφιλής.  Αυτό  οφείλεται  τόσο  στο  ότι

χρησιμοποιούνταν  από  την  πλειοψηφία  των  αμερικάνικων  εταιριών  κατά  τις

προηγούμενες  δεκαετίες  πληθωριστικής  ανόδου,  όσο  και  στην  παρουσία  ενός

σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων που λόγω της φύσης της

δραστηριότητάς  τους  έχουν  τη  δυνατότητα  να  αποκομίσουν  φορολογικά  οφέλη.

Βέβαια,  με  τη  μετέπειτα  στασιμότητα  των  τιμών,  τον  αποπληθωρισμό  και  τη

γενικότερη  τεχνολογική  πρόοδο,  η  LIFO  θεωρείται  μία  παρωχημένο  μέθοδος

αποτίμησης των αποθεμάτων. 

1.2  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

ΑΕΡΙΟΥ

1.2.1 Ζητήματα λογιστικού χειρισμού

Η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου πετρελαίου

και αερίου είναι ο εντοπισμός, η εξόρυξη, η διύλιση και η εμπορική εκμετάλλευση

των αντίστοιχων κοιτασμάτων και συναφών προϊόντων, η οποία απαιτεί σημαντικές

επενδύσεις  κεφαλαίου  και  μεγάλους  χρόνους  αναμονής  για  την  επίτευξη  μίας

ικανοποιητικής κερδοφορικής ικανότητας σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες και

με  αβέβαια  αποτελέσματα.  Η  εξεύρεση  των  κοιτασμάτων,  η  ανάπτυξη  και  η

παραγωγή των σχετικών προϊόντων συνήθως πραγματοποιείται μέσω κοινοπραξιών

και συνεργατικών δράσεων, έτσι ώστε να μοιράζεται το τεράστιο κεφαλαιακό κόστος

της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας.  Επιπλέον,  τα  παράγωγα  προϊόντα  που

κατευθύνονται  προς  χρήση  ή  πώληση  μεταφέρεται  ανάμεσα  σε  πολύ  μεγάλες

αποστάσεις μέσω αγωγών ή δεξαμενοπλοίων, ενώ παρόμοιες είναι οι συνθήκες και

για τις μικρότερου μεγέθους εταιρίες. 

Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις  υγραερίου αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους

κατά  τη  μεταφορά  του,  όπως  συμβαίνει  και  με  την  εταιρία  που  εξετάζεται  στο

πλαίσιο  της  παρούσας  εργασίας.  Ακόμη,  το  φυσικό  αέριο  παραμένει  ένα  προϊόν

εξαιρετικά δύσκολο ως προς τη μεταφορά του, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός

παραγωγών  και  επιχειρήσεων  κοινής  ωφέλειας  να  προχωρούν  στη  σύναψη

15



μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Όπως σημειώνεται στην έρευνα της PwC (2011), ο

βαθμός  έκθεσης  του  κλάδου  σε  διάφορους  μακροοικονομικούς  παράγοντες,  όπως

είναι οι  τιμές των βασικών εμπορευμάτων, οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών

ισοτιμιών, οι κίνδυνοι επιτοκίου και οι πολιτικές εξελίξεις, είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που επιδρά στην επιχειρηματική δραστηριότητα

του  κλάδου  είναι  και  ο  περιβαλλοντικός  κίνδυνος,  με  αποτέλεσμα  το  σχετικό

ρυθμιστικό  περιβάλλον  να  είναι  ιδιαίτερα  αυστηρό.  Βέβαια,  παρόλες  αυτές  τις

προκλήσεις, τα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από αυτές τις επιχειρήσεις και

ιδιαίτερα από την εξορυκτική δραστηριότητα αντιστοιχούν σε μία πολύ σημαντική

εσόδων για πολλά κράτη. 

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  οι  εταιρίες  πετρελαίου  και  αερίου  αντιμετωπίζουν

ορισμένα ζητήματα ιδιαίτερου λογιστικού χειρισμού, δεδομένων τόσο των αυστηρών

ρυθμιστικών απαιτήσεων όσο και των πολύπλοκων επιχειρηματικών τύπων με τους

οποίους  αναπτύσσουν  τη  διεθνή  τους  δραστηριότητα.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  εδώ και

αρκετά χρόνια έχει υποστηριχθεί πως υπάρχει ανάγκη δημιουργίας συγκεκριμένων

λογιστικών  προτύπων  και  αποσαφήνισης  των  επιμέρους  θεμάτων  λογιστικής

απεικόνισης  της  χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης,  λαμβάνοντας  υπόψη  τον

πολιτικό  και  τιμολογιακό  κίνδυνο,  καθώς  και  τους  κινδύνους  που  αφορούν  τη

ρύθμιση της αγοράς ενέργειας (Ernst & Young, 2009). 

Όπως  αναφέρουν  οι  Luther  et  al  (2008),  αυτό  ισχύει  και  για  ορισμένους  άλλους

κλάδους της οικονομίας, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις ΗΠΑ με τις εταιρίες

ακινήτων, υγειονομικής περίθαλψης, μεταφοράς και παραγωγής λογισμικού, εξαιτίας

των πολύ ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Οι Spear & Leis (1997) υποστηρίζουν

επίσης πως, επειδή το πετρέλαιο και το αέριο αποτελούν σημαντικές πηγές εσόδων

για  πολλές  χώρες  και  τη  βασική  πηγή  ενέργειας  για  πολλές  δευτερογενείς  και

τριτογενείς  δραστηριότητες,  οι  ρυθμιστικές  αρχές  έχουν  επιπλέον  κίνητρα

αποτελεσματικής ρύθμισης του κλάδου, παρά τη σχετική δυσκαμψία των πολιτικών

και κανονισμών περί ενέργειας. 

Έτσι,  στις  ΗΠΑ,  τα  GAAP  παρέχουν  συγκεκριμένες  κατευθύνσεις  για  τις

επιχειρήσεις  πετρελαίου  και  αερίου,  όπως  συμβαίνει  και  με  τα  ΔΠΧΑ  και

συγκεκριμένα  το  ΔΠΧΑ  6  περί  προσδιορισμού  του  τρόπου  παρουσίασης  των

οικονομικών  στοιχείων  για  την  έρευνα  και  αξιολόγηση  των  ορυκτών  πόρων.  Οι
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Wright  &  Gallun  (2008)  αναφέρουν  πως  οι  επιχειρήσεις  πετρελαίου  και  αερίου

δραστηριοποιούνται  επιχειρηματικά  με  πανομοιότυπο  τρόπο  με  τις  εταιρίες  της

βιομηχανίας  ορυκτών,  η  οποία  χαρακτηρίζεται  από  υψηλό  κίνδυνο  απόδοσης

αναφορικά  με  τις  τεράστιες  επενδύσεις  κεφαλαίου  που  πραγματοποιούνται.  Μία

εξόρυξη  χαμηλού  κινδύνου  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  μεγάλη  απόδοση,  αλλά,

αντίστροφα,  τυχαίνει  μετά  από  εκτεταμένες  γεωτρήσεις,  οι  εταιρίες  να  μην

καταφέρνουν να εκμεταλλευτούν εμπορικά σημαντικά κοιτάσματα. 

Σύμφωνα με τους Cortese et al (2008), ο λογιστικός χειρισμός ορισμένων ζητημάτων

απεικόνισης  της  χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης  για  τις  εν  λόγω επιχειρήσεις

είναι δύσκολος και ορισμένες φορές αντιφατικός τόσο από τεχνική άποψη όσο και σε

σχέση με τις επιλογές των επιμέρους λογιστικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται.

Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  αυτών  των  προβληματικών  από  λογιστική  σκοπιά

ζητημάτων είναι η απεικόνιση των δαπανών ανάπτυξης, ο χειρισμός της απομείωσης

των περιουσιακών στοιχείων μακράς διάρκειας ζωής και της υπεραξίας, η αποτίμηση

και αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων και η λογιστική στην περίπτωση των

κοινοπραξιών και από κοινού συμφωνίες. 

Βέβαια, η δυσκολία στο λογιστικό χειρισμό αυτών των ζητημάτων εξαρτάται άμεσα

από το μέγεθος της επιχείρησης. Ο Malmquist (1990), εξετάζοντας τους παράγοντες

που επιδρούν στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου λογιστικής απεικόνισης από τις

εταιρίες  πετρελαίου  και  αερίου,  διαπιστώνει  πως  οι  μεγαλύτερου  μεγέθους

επιχειρήσεις  επιλέγουν κατά κύριο λόγο πρακτικές που παρουσιάζουν χαμηλότερα

εισοδήματα,  με  σκοπό  την  αποκόμιση  φορολογικών  οφελών.  Στο  πλαίσιο  αυτό,

εγείρεται το ζήτημα της αποτίμησης των αποθεμάτων σύμφωνα με τη μέθοδο LIFO,

όπως αναλύεται παρακάτω. 

1.2.2 Αποτίμηση αποθεμάτων 

Στα  US  GAAP,  δεν  υπάρχει  ρύθμιση  για  ειδική  λογιστική  μεταχείριση  της

αποτίμησης των αποθεμάτων για τις εταιρίες πετρελαίου και αερίου, ενώ στην κοινή

πρακτική χρησιμοποιούνται κατά βάση οι μέθοδοι LIFO, FIFO και μέσου σταθμικού

κόστους (Willis, 2010). Μετά την αρχική αναγνώριση, η αποτίμηση πραγματοποίηση

στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Όπως σημειώνουν οι Wright & Gallun (2008), η ιδιαίτερη φύση της επιχειρηματικής
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δραστηριότητας αυτών των επιχειρήσεων καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εκτίμηση

του ανά μονάδα κόστους και, ως εκ τούτου, η κοστολόγηση γίνεται ομαδοποιημένα

και ακολούθως γίνεται υποδιαίρεση βάσει του όγκου παραγωγής κάθε προϊόντος. 

Με τα ΔΛΠ, η αποτίμηση των αποθεμάτων για τις εταιρίες πετρελαίου και αερίου

υπόκειται  στις  κατευθύνσεις  του  ΔΛΠ  2  «Αποθέματα»,  και  ιδιαίτερα  στις

παραγράφους 11-14, όπου περιγράφεται ο λογιστικός χειρισμός του κόστους αγοράς

και του κόστους μεταποίησης και σημειώνεται πως όταν το κόστος μετατροπής δεν

μπορεί να εξατομικευτεί κατά προϊόν, επιμερίζεται μεταξύ των προϊόντων με έναν

ορθολογικό  και  ομοιόμορφο  τρόπο,  ενώ  ο  επιμερισμός  μπορεί  να  βασίζεται,  για

παράδειγμα, στη σχετική αξία πωλήσεων κάθε προϊόντος είτε  κατά το στάδιο της

παραγωγικής  διαδικασίας όταν τα προϊόντα καθίστανται  κατ’ είδος αναγνωρίσιμα,

είτε κατά την ολοκλήρωση της παραγωγής. 

Όπως προαναφέρθηκε, η βασική διαφοροποίηση μεταξύ ΔΛΠ και US GAAP είναι

πως τα πρώτα απαγορεύουν τη μέθοδο LIFO, ενώ τα δεύτερα την επιτρέπουν, ένα

ζήτημα  που  έχει  απασχολήσει  έντονα  τις  ρυθμιστικές  αρχές  σε  επίπεδο

συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων και περισσότερο τις αρχές των ΗΠΑ

αναφορικά με τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν για τις εταιρίες. Γενικότερα στις

ΗΠΑ, η LIFO είναι αρκετά δημοφιλής, όχι μόνο στον κλάδο πετρελαίου και αερίου,

αν και τα τελευταία χρόνια η χρήση της τείνει να περιορίζεται. Σύμφωνα με τους

Hughen et al (2011), το 2004, 449 εταιρίες χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο αυτή, ενώ ο

αριθμός αυτός μειώθηκε στις 339 το 2008, με τα αντίστοιχα ποσοστά στο σύνολο των

επιχειρήσεων  μεταξύ  2004-2008  να  είναι  7,91%,  7,65%,  7,56%,  7,28% και  7,09,

αντίστοιχα.  Ωστόσο,  τα  ποσοστά  αυτά  είναι  εμφανώς  μεγαλύτερα  στον  κλάδο

πετρελαίου  και  αερίου,  στον  οποίο  οι  επιχειρήσεις  έχουν  το  μεγαλύτερο  κίνητρο

εφαρμογής της LIFO για φορολογικούς λόγους.

Σε μελέτη των Fosbre et al (2010) διαπιστώθηκε πως οι μεγαλύτερες εταιρίες του

κλάδου  (Exxon,  Valero  Energy  Corporation,  Sunoco)  χρησιμοποιούν  τη  μέθοδο

αποτίμησης  αποθεμάτων  LIFO,  εκτός  από  μία  (Marathon  Oil  Corporation)  που

χρησιμοποιεί τη μέθοδο μέσου σταθμικού κόστους. Επιπλέον, η Exxon, μία από τις

περισσότερο  κερδοφόρες  εταιρίες  του  κόσμου,  εμφανίζει  το  μεγαλύτερο  απόθεμα

LIFO (LIFO reserve)  αξίας,  $25 δις,  το οποίο αντανακλά τη διαφορά μεταξύ της

αξίας  των  αποθεμάτων  που  αποτυπώνονται  με  τις  μεθόδους  LIFO  και  FIFO  και

18



παρέχει φορολογικό όφελος της τάξης των $9 δις ετησίως (Harris, 2011). Οι Frankel

et al (2014) αναφέρουν πως οι εταιρίες με το μεγαλύτερο αποθεματικό LIFO ανήκουν

κατά βάση στον κλάδο πετρελαίου και  αερίου,  με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη

Sunoco,  για  την  οποία  το  αποθεματικό  αυτό  είναι  υψηλότερο  συγκριτικά  με  τη

συνολική αξία των μετοχών της. 

Είναι,  λοιπόν,  προφανές  πως  η  επιλογή  της  LIFO  πραγματοποιείται  σε  βάση

φορολογικού οφέλους. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως αν και στις ΗΠΑ μόνο το

4% των εισηγμένων εταιριών χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή, ο εταιρικός φόρος θα

μπορούσε  να  μειωθεί  από  το  35%  στο  30,5%  αν  όλες  οι  εν  λόγω  πρακτικές

καταργούνταν για  όλες  τις  επιχειρήσεις,  συμπεριλαμβανομένης  της  εξάλειψης  της

LIFO  (Harris,  2011).  Πράγματι,  οι  επιχειρήσεις  πετρελαίου,  αερίου  και

εμπορευμάτων όπως ο χάλυβας και χημικά προϊόντα είναι αυτές που επωφελούνται

περισσότερο  από  τη  χρήση  της  LIFO,  ενώ  αυτές  που  διαθέτουν  αποθέματα  που

πωλούνται  γρήγορα  ή  είναι  ευπαθή,  όπως  οι  εταιρίες  υψηλής  τεχνολογίας  και

παραγωγής  λογισμικού,  συνήθως  χρησιμοποιούν  τη  μέθοδο  του  μέσου  σταθμικού

κόστους. 

Τέλος, ένα ακόμη ζήτημα αξίζει να αναφερθεί σχετικά με την προβληματική χρήση

της  LIFO από  τις  επιχειρήσεις  πετρελαίου  και  αερίου,  το  οποίο  αφορά  το  ότι  η

μέθοδος αυτή δεν συνάδει με την πραγματική φυσική ροή των αποθεμάτων. Ενώ η

LIFO υποθέτει  πως  η  τελευταία  μονάδα  αποθέματος  πωλείται  πρώτο,  αυτό  στην

πραγματικότητα δεν ισχύει για τα αποθέματα των εταιριών του κλάδου, των οποίων η

φυσική  ροή  πραγματοποιείται  σε  μέση  σταθμισμένη  βάση.  Ως  εκ  τούτου,

υποστηρίζεται πως η χρήση της αντίκειται των βασικών αρχών φορολογίας και οδηγεί

σε  εσφαλμένη  παρουσίαση  της  χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης  που όχι  μόνο

αντιτίθεται  της  οικονομικής  πραγματικότητας  αλλά  εγείρει  και  προβληματισμούς

όσον  αφορά  τη  συγκρισιμότητα  των  οικονομικών  καταστάσεων  και  τον  αθέμιτο

ανταγωνισμό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

2.1 Η ΟΔΗΓΙΑ 2013/34/EE

Τα νέα ΕΛΠ καθορίζονται από το νόμο 4308/2014, ο οποίος ενσωματώνει πλήρως

στο  εσωτερικό  δίκαιο  το  λογιστικό  σκέλος  της  νέας  κωδικοποιημένης  Οδηγίας

2013/34/ΕΕ και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, περιλαμβάνοντας 8 κεφάλαια, 40

άρθρα  και  4  παραρτήματα,  υλοποιώντας  περαιτέρω  την  απλοποίηση  του  Κώδικα

Φορολογικής  Απεικόνισης  Συναλλαγών  (ΚΦΑΣ).  Η  Οδηγία  2031/34/ΕΕ  του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται  στις  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις,  της

ενοποιημένης  οικονομικές  καταστάσεις  και  τις  συναφείς  εκθέσεις  επιχειρήσεων

ορισμένων  μορφών,  αποσκοπώντας  ουσιαστικά  στο  συντονισμό  των  εθνικών

διατάξεων  των  κρατών-μελών  αναφορικά  με  τη  μορφή  και  το  περιεχόμενο  των

οικονομικών καταστάσεων, των χρησιμοποιούμενων μεθόδων επιμέτρησης και της

δημοσιοποίησής τους. 

Η Οδηγία βασίζεται στην αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις», υπό

την  έννοια  της  προώθησης  της  επιχειρηματικότητας  ιδιαίτερα  των  μικρομεσαίων

επιχειρήσεων  στο  πλαίσιο  του  κοινοτικού  δικαίου,  δεδομένου  ότι  οι  επιχειρήσεις

μικρότερου μεγέθους συχνά επιβαρύνονται με διοικητικά και κανονιστικά κόστη που

είναι  δυσανάλογα  των  πόρων  τους.  Έτσι,  εξασφαλίζει  πως  οι  απαιτήσεις  για  τις

μικρές επιχειρήσεις εναρμονίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη και το

γεγονός  της  εστίασης  της  ευρωπαϊκής  πολιτικής  στον  κεντρικό  ρόλο  που  αυτές

διαδραματίζουν για την οικονομία. 

Πράγματι,  τον Ιούνιο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση

«Προτεραιότητα  στις  μικρές  επιχειρήσεις  –  Μια  ‘Small Business Act’  για  την

Ευρώπη», η οποία αναδεικνύει τη σημασία των ΜΜΕ για την οικονομία της Ένωσης,

επιδιώκοντας τη βελτίωση της συνολικής προσέγγισης της επιχειρηματικότητας στη

χάραξη πολιτικής και σε όλο το φάσμα των νομοθετικών ρυθμίσεων και δημόσιων

υπηρεσιών. Επίσης, το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά
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με τις λογιστικές απαιτήσεις των ΜΜΕ, στο οποίο προσδιορίζεται πως οι λογιστικές

απαιτήσεις είναι συχνά επαχθείς για αυτές τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα,  στην  Οδηγία  αναφέρεται  πως  οι  μικρές,  μεσαίες  και  μεγάλες

επιχειρήσεις θα πρέπει να ορίζονται και να διακρίνονται σύμφωνα με το σύνολο του

ισολογισμού,  του  καθαρού  ύψους  του  κύκλου  εργασιών  και  του  μέσου  αριθμού

απασχολούμενων  κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης,  καθώς  τα  κριτήρια  αυτά

καταδεικνύουν  με  αντικειμενικό  τρόπο  το  επιχειρησιακό  μέγεθος.  Επίσης,  όσον

αφορά  την αρχή  της  συγκρισιμότητας,  επισημαίνεται  πως  για  τη  διασφάλιση της

δημοσίευσης συγκρίσιμων και ισότιμων πληροφοριών, οι αρχές της αναγνώρισης και

της επιμέτρησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν το επιπλέον τεκμήριο πως η επιχείρηση

συνεχίζει τις δραστηριότητές της και τη λογιστική απεικόνιση σε δεδουλευμένη βάση,

ενώ δεν επιτρέπονται συμψηφισμοί μεταξύ λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού

και εσόδων και δαπανών, τα στοιχεία των οποίων πρέπει να αποτιμώνται ξεχωριστά.

Ακόμη, η αναγνώριση, η επιμέτρηση, η απεικόνιση, η δημοσίευση και η ενοποίηση

στις  οικονομικές  καταστάσεις  θα  πρέπει  να  διέπονται  από  την  αρχή  της

σημαντικότητας, απαλείφοντας πληροφορίας που δεν είναι σημαντικές.

Ένα σημαντικό στοιχείο της Οδηγίας που βρίσκει εφαρμογή στο εξεταζόμενο ζήτημα

της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  αναφορά  περί  επιμέτρησης  (αποτίμησης)  των

στοιχείων που αναγνωρίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα οποία πρέπει

να επιμετρούνται βάσει της αρχής της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής, ώστε

να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της λογιστικής πληροφόρησης, όπως ορίζεται και από

τα αντίστοιχα ΔΛΠ. Ειδικότερα για τα αποθέματα προβλέπεται ένα κοινό πλαίσιο για

την  αναγνώριση και  επιμέτρησή τους,  όπως  αυτό  ενσωματώνεται  και  στο  εθνικό

δίκαιο. Συνολικά, η Οδηγία 2031/34/ΕΕ αποσκοπεί στην εναρμόνιση της λογιστικής

νομοθεσίας  της  ΕΕ,  επιδιώκοντας  παράλληλα  τόσο  την  προώθηση  της

επιχειρηματικότητας  των  ΜΜΕ  όσο  και  την  εξεύρεση  μίας  κατάλληλης

εξισορρόπησης  μεταξύ  των  συμφερόντων  των  αποδεκτών  (χρηστών)  των

οικονομικών  καταστάσεων  (π.χ.  επενδυτές,  κεφαλαιαγορές)  και  των  αντίστοιχων

συμφερόντων  των  επιχειρήσεων,  ώστε  οι  τελευταίες  να  μην  επιβαρύνονται  με

δυσανάλογες του μεγέθους τους κανονιστικές απαιτήσεις. 
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2.2 Ο ΝΟΜΟΣ 4308/2014

2.2.1 Σκοπός και στόχοι

Κατά  την  τελευταία  5ετία  έχουν  επιχειρηθεί  διάφορες  μεταρρυθμιστικές

πρωτοβουλίες  όσον  αφορά  τη  φορολόγηση,  τη  λογιστική  παρακολούθηση  και  τη

ρυθμιστική  διευθέτηση  του  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  στην  Ελλάδα,

λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της λογιστικής νομοθεσίας αλλά

και τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στη χώρα, δεδομένων και των απαιτήσεων

συμμόρφωσής της με τις δανειακές απαιτήσεις. Παραδειγματικά, το 2012 εισήχθη ο

νόμος 4072 περί της νέας εταιρικής μορφής ΙΚΕ, το ίδιο έτος ψηφίστηκε ο νόμος

4093  σχετικά  με  την  απλοποίηση  των  υποχρεώσεων  βιβλίων  και  στοιχείων  και

ακολούθησαν το 2013 ο νόμος 4172 για τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και ο

νόμος 4174 για τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών. 

Ωστόσο, η σημαντικότερη αλλαγή των τελευταίων ετών στο πεδίο της λογιστικής

νομοθεσίας  στη  χώρα  είναι  ο  νόμος  4308/2014,  ο  οποίος  εισάγει  τα  Ελληνικά

Λογιστικά Πρότυπα, αντικαθιστώντας το ΠΔ 1123/1980 για το Ελληνικό Λογιστικό

Σχέδιο  και  επιφέροντας  αλλαγές  στους  προηγούμενους  νόμους  2190/1920  και

3190/1955  περί  ΑΕ,  ΕΠΕ  και  ΚΦΑΣ.  Βασικός  σκοπός  του  νόμου  είναι  η

καταπολέμηση  της  λογιστικής  πολυνομίας,  καθώς  για  πρώτη  φορά  στα  ελληνικά

νομοθετικά χρονικά συγκεντρώνονται σε ένα νομοθέτημα το σύνολο των λογιστικών

κανόνων σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Όπως αναφέρει ο Πετράκης (2015), ο νόμος στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση

και  εκσυγχρονισμό  των  λογιστικών  κανόνων,  με  σκοπό  την  οικοδόμηση  ενός

ολοκληρωμένου,  ορθολογικού  και  λειτουργικού  ρυθμιστικού  πλαισίου  για  τις

επιχειρήσεις,  αντιμετωπίζοντας  το  πρόβλημα  της  πολυνομίας,  διασφαλίζοντας  τις

αρχές  της  διαφάνειας,  της  αξιοπιστίας  και  της  συγκρισιμότητας  της

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της

αγοράς και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές

επιχειρήσεις», όπως επισημαίνει και η Οδηγία 2031/34/ΕΕ. 

Σε πρόσφατη έκθεση της  KPMG (2015) αναφέρεται πως βασικά οφέλη του νόμου

περιλαμβάνουν την κατάργηση των κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών

του  ΚΦΑΣ,  την  εισαγωγή  κανόνων  τήρησης  λογιστικών  βιβλίων  που
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ευθυγραμμίζονται  με  τις  σύγχρονες  επιχειρηματικές  πρακτικές,  διασφαλίζουν  τη

δυνατότητα διενέργειας  αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων και  συνεπάγονται

μειωμένο  κόστος  λειτουργίας,  την  δυνατότητα  συγκρισιμότητας  και  βαθύτερης

κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων των εγχώριων επιχειρήσεων από τους

διεθνείς  επενδυτές  και  τη  διευκόλυνση  της  ηλεκτρονικής  τιμολόγησης.  Επιπλέον,

σημαντικό στοιχείο του νόμου είναι, εκτός του καθορισμού ενός ενιαίου πλέγματος

λογιστικών κανόνων για όλες τις νομικές εταιρικές μορφές, η μείωση του διοικητικού

κόστους σύμφωνα με μία διαβάθμιση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ανάλογα

με το μέγεθός τους, υπό την έννοια ότι όσο μικρότερες είναι οι επιχειρήσεις τόσο

απλουστεύει το λογιστικό πλαίσιο. 

Συνολικά, η ενοποίηση των λογιστικών κανόνων σε ένα νομοθέτημα αποτελεί μία

αξιοσημείωτη  μεταρρυθμιστική  προσπάθεια  για  τη  μείωση  της  διοικητικής

επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου. Ωστόσο,

αξίζει να σημειωθεί πως ο νόμος 4308/2014 δεν επιβάλλει την εφαρμογή των ΔΛΠ

στις μη εισηγμένες επιχειρήσεις, επιτρέποντας ωστόσο τη χρήση των εύλογων αξιών

βάσει της Οδηγίας 2001/65/ΕΕ. Τέλος, ο νόμος καθορίζει και ένα επιπλέον σχέδιο

λογαριασμών προς εφαρμογή από τις επιχειρήσεις, κάτι που δεν προβλέπεται από την

ευρωπαϊκή οδηγία, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την ευχέρειά τους ως προς την

ανάπτυξη ενός σχεδίου λογαριασμών βάσει των αναγκών τους. 

2.2.2 Ενότητες και πεδίο εφαρμογής

Ο νόμος περιλαμβάνει 8 κεφάλαια 40 άρθρων, τα οποία αφορούν στα εξής:

 Κεφάλαιο 1: πεδίο εφαρμογής και κατηγορίας οντοτήτων βάσει μεγέθους, στο

οποίο κατηγοριοποιούνται οι επιχειρήσεις.
 Κεφάλαιο 2: λογιστικά αρχεία, όπου αντικαθίστανται οι διατάξεις του ΚΦΑΣ

και προσδιορίζονται λογιστικές δικλίδες και επιχειρηματικές πρακτικές.
 Κεφάλαιο 3: παραστατικά πωλήσεων, όπου επαναλαμβάνονται με ορισμένες

βελτιωτικές  αναφορές  οι  σχετικές  του  ΚΦΑΣ  ρυθμίσεις  περί  τιμολογίου

πώλησης. 
 Κεφάλαιο  4:  αρχές  σύνταξης  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων,  όπου

παρουσιάζονται  οι  βασικές  αρχές  σύμφωνα  με  την  κοινοτική  οδηγία  και

ορίζονται  οι  καταστάσεις  που συντάσσουν οι  υποκείμενες  οντότητες  βάσει

του μεγέθους τους.
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 Κεφάλαιο 5: κανόνες επιμέτρησης, όπου προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες

επιμέτρησης των στοιχείων είτε βάσει του ιστορικού κόστους ή της εύλογης

αξίας  και  περιγράφονται  τα  στοιχεία  της  κατάστασης  αποτελεσμάτων  και

καθαρής θέσης, οι συναλλαγές, τα στοιχεία σε ξένο νόμισμα και ο χειρισμός

μεταβολών λογιστικών πολιτικών και διόρθωσης λαθών. 
 Κεφάλαιο 6: προσάρτημα και απαλλαγές. 
 Κεφάλαιο 7: ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 8 αναφέρεται η πρώτη εφαρμογή και οι μεταβατικές διατάξεις,

ενώ  στα  Παραρτήματα  Α,  Β,  Γ  και  Δ παρέχονται  οι  ορισμοί,  τα  υποδείγματα

ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το σχέδιο λογαριασμών και η σύνδεση

σχεδίου λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αντίστοιχα. Ως προς

το  πεδίο  εφαρμογής,  οι  οντότητες  που  υπόκεινται  στις  διατάξεις  του  νόμου

περιλαμβάνουν:  (1) τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ κατά

μετοχές εταιρείας και ΙΚΕ, (2) τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ΟΕ ή ΕΕ,

όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη

ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω

ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής,

(3) η ΕΕ, η ΟΕ, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα

που  υποχρεούται  στην  εφαρμογή  αυτού  του  νόμου  από  φορολογική  ή  άλλη

νομοθετική  διάταξη,  και  (4)  κερδοσκοπικές  ή  μη  κερδοσκοπικές  οντότητες  που

ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου,

όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014.

Επιπλέον,  οι  οντότητες  που υποχρεούνται  να συντάσσουν τις  χρηματοοικονομικές

τους  καταστάσεις  βάσει  των  ΔΠΧΑ  είναι  οι  εξής:  (1)  οι  οντότητες  δημοσίου

ενδιαφέροντος, (2) οι οντότητες εγκατεστημένες στην Ελλάδα που είναι θυγατρικής

οντότητας  με  μετοχές  ή  άλλες  κινητές  αξίες  εισηγμένες  σε  οργανωμένη  αγορά

κράτους-μέλους της ΕΕ,  εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά ή αθροιστικά ποσοστό

μεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του μέσου

όρου των εργαζόμενων της μητρικής, (3) τα χρηματοδοτικά ιδρύματα της περίπτωσης

26  της  παρ.  1  του  άρθρου  4  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθμ.  575/2013,  εφόσον

υπόκεινται  σε  απαιτήσεις  κεφαλαιακής  επάρκειας,  (4)  οι  ΑΕΠΕΥ  του  νόμου

3606/2007, (5) οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005,

(6) οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του Ν. 2778/1999, (7) οι
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ανώνυμες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών του Ν. 2367/1995, (8) οι

ΑΕ∆ΑΚ του Ν. 4099/2012, (9) οι οντότητες χαρτοφυλακίου, (10) οι οντότητες που

έχουν αυτή την υποχρέωση βάσει άλλης νομοθετικής διάταξης, και (11) κάθε άλλη

οντότητα με απόφαση της διοίκησής της. 

2.2.3 Κατηγοριοποίηση οντοτήτων

Δεδομένου ότι ένας βασικός στόχος του νόμου είναι η αναλογική κανονιστική και

διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων σύμφωνα με  το μέγεθός  τους,  αξίζει  να

περιγραφτεί  αναλυτικότητα  η  εν  λόγω  κατηγοριοποίηση.  Έτσι,  οι  επιχειρήσεις

διακρίνονται στις εξής:

i. Πολύ μικρές, οι οποίες δεν υπερβαίνουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του

ισολογισμού  τα  όριο  τουλάχιστον  δύο  από  τα  εξής  κριτήρια:  (1)  σύνολο

ενεργητικού = 350.000€, (2) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών = 700.000€, (3)

μέσος  όρος  απασχολούμενων  =  10  άτομα.  Οι  ΕΕ,  οι  ΟΕ και  οι  ατομικές

επιχειρήσεις εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία με την προϋπόθεση ότι ο

κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 1.500.000€.
ii. Μικρές,  οι  οποίες  δεν  υπερβαίνουν τα όρια  δύο τουλάχιστον από τα  εξής

κριτήρια:  (1)  σύνολο  ενεργητικού  =  4.000.000€,  (2)  καθαρό  ύψος  κύκλου

εργασιών = 8.000.000€, (3) μέσος όρος απασχολούμενων = 50 άτομα. 
iii. Μεσαίες, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τουλάχιστον δύο από τα εξής κριτήρια:

(1) σύνολο ενεργητικού = 20.000.000€, (2) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών =

40.000.000€, (3) μέσος όρος απασχολούμενων = 250 άτομα. 
iv. Μεγάλες, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα εξής κριτήρια: (1) σύνολο

ενεργητικού = 20.000.000, (2) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών = 40.000.000€,

(3) μέσος όρος απασχολούμενων = 250 άτομα. 

Θα πρέπει  να  σημειωθεί  πως  όταν  μία  επιχείρηση  υπερβαίνει  ή  υπολείπεται  των

ορίων  δύο  από  τα  τρία  προαναφερθέντα  κριτήρια  για  πάνω  από  δύο  διαδοχικές

λογιστικές περιόδους, η αλλαγή της κατηγορίας ενεργοποιείται μετά την ολοκλήρωση

των περιόδων αυτών. Ουσιαστικά, η ένταξη μίας οντότητας στις εν λόγω κατηγορίες

προσδιορίζει τις λογιστικές της υποχρεώσεις αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές

καταστάσεις  που  συντάσσει,  την  απαγόρευση  εφαρμογής  ορισμένων  κανόνων

επιμέτρησης και τις απλοποιήσεις ή απαλλαγές από μία σειρά κανόνων επιμέτρησης
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και  από  την  υποχρέωση  παροχής  ορισμένων  πληροφοριών.  Με  βάσει  αυτόν  το

διαχωρισμό, οι επιχειρήσεις καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις ως εξής:

Πίνακας 1 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανά μέγεθος οντότητας

Πολύ

μικρές

Μικρές Μεσαίες Μεγάλες

Ισολογισμός  ή  Κατάσταση

Χρηματοοικονομικής Θέσης

x x x x

Κατάσταση Αποτελεσμάτων x x x x
Κατάσταση  Μεταβολών  Καθαρής

Θέσης

x x

Κατάσταση Χρηματοροών x
Προσάρτημα (Σημειώσεις) x x x x
 

2.2.4 Αλλαγές στο ισχύον καθεστώς 

Η ισχύς του νόμου ξεκινάει από την 01/01/2015, ημερομηνία από την οποία όλες οι

επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στην  Ελλάδα,  με  εξαίρεση  του  αγρότες,

ορισμένους επαγγελματίες (συγγραφείς και εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων)

και  τις  αλλοδαπές  επιχειρήσεις  που  δεν  αποκτούν  εισόδημα  από  επιχειρηματική

δραστηριότητα στην Ελλάδα, υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία και

να συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το μέγεθός τους

βάσει των νέων ΕΛΠ. Ο νόμος καταργεί το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα

Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια των Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών, τον ΚΦΑΣ

και  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  που έχουν  προηγουμένως  εκδοθεί,  περιγράφοντας

λεπτομερώς  τις  αρχές  που  διέπουν  την  κατάρτιση  των  ετήσιων  οικονομικών

καταστάσεων που υπόκεινται σε δημοσίευση ή έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. 

Αναφορικά με τις αλλαγές που επέρχονται από την έναρξη ισχύος του νόμου, αυτές

μπορούν να συνοψιστούν στα εξής. Αρχικά, καταργείται η αναπροσαρμογή της αξίας

των ακινήτων βάσει του νόμου 2065/1992, ενώ μετατρέπεται ο λογιστικός χειρισμός

των χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing), καθώς προβλέπεται πως ένα περιουσιακό

στοιχείο  που  έρχεται  στην  κατοχή  της  μισθώτριας  εταιρίας  με  χρηματοδοτική

μίσθωση αναγνωρίζεται ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο με ταυτόχρονη αναγνώριση

της  υποχρέωσης προς  την  εκμισθώτρια εταιρία,  ενώ το περιουσιακό στοιχείο που

εκμισθώνεται σε τρίτους με τον τρόπο αυτό θεωρείται χορηγηθέν δάνειο (άρθρο 18). 

26



Επιπλέον, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα επιμέτρησης των περιουσιακών τους

στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, όταν αυτή είναι εφικτή και αξιόπιστη

(άρθρο  1),  ενώ  σημαντική  καινοτομία  του  νόμου  είναι  και  η  διευθέτηση  του

ζητήματος της τεκμηρίωσης διακίνησης των αποθεμάτων, καθώς εκσυγχρονίζονται οι

ρυθμίσεις  σχετικά  με  το  δελτίο  αποστολής  και  δίνεται  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην

τεκμηρίωση των διαθέσιμων αποθεμάτων βάσει των διεθνών πρακτικών (άρθρο 20).

Ακόμη,  αλλάζει  ο  τρόπος  απεικόνισης  των Οικονομικών καταστάσεων  βάσει  των

υποδειγμάτων  αλλά  και  των  περιπτώσεων  αποκλίσεων  που  προβλέπονται  από  το

νόμο,  καταργείται  ο  Πίνακας  Διάθεσης  Αποτελεσμάτων  για  όλες  τις  κατηγορίες

οντοτήτων, εφαρμόζεται η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης για τις μεσαίες

και μεγάλες οντότητες, καθώς και η Κατάσταση Χρηματοροών, αλλά μόνο για τις

μεγάλες (άρθρο 16). 

Αλλαγές  εντοπίζονται  και  στις  γενικές  αρχές  σύνταξης  των  χρηματοοικονομικών

καταστάσεων  και  συγκεκριμένα  όσον  αφορά  την  παροχή  της  δυνατότητας

επιμέτρησης  των  περιουσιακών  στοιχείων  και  υποχρεώσεων  μεταγενέστερα  της

αρχικής  αναγνώρισης  στην  εύλογη  αξία  τους,  τη  δυνατότητα  αναζήτησης

ερμηνευτικής  καθοδήγησης  από  τα  ΔΠΧΑ και  την  αναδρομική  αναγνώριση  των

μεταβολών των λογιστικών πολιτικών και διορθώσεων λαθών,  σε αντίθεση με τις

μεταβολές  λογιστικών  εκτιμήσεων  που  αναγνωρίζονται  στην  περίοδο  που

προκύπτουν (άρθρο 17).  Ακόμη,  η  αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που

έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση βάσει της εκτιμώμενης

ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους, με την οντότητα είναι υπεύθυνη για την επιλογή

της κατάλληλης μεθόδου απόσβεσης (σταθερή, φθίνουσα, παραγόμενων μονάδων),

ενώ η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται

σε απόσβεση αλλά σε ετήσιο έλεγχο της απομείωσης της αξίας τους (άρθρο 18).

Μία ακόμη καινοτομία του νόμου είναι η εισαγωγή της κατηγορίας των «βιολογικών

περιουσιακών στοιχείων,  τα οποία επιμετρώνται  στην εύλογη αξία τους  πλην του

κόστους όταν απαιτείται για τη διάθεσή τους και δεν υπόκεινται σε απόσβεση, με τις

διαφορές που προκύπτον να αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες (άρθρο 24). Ως προς

το λογιστικό χειρισμό των αποθεμάτων,  ο  οποίος θα εξεταστεί  διεξοδικότερα στο

επόμενο  κεφάλαιο,  ο  νόμος  ορίζει  πως  δεν  επιτρέπεται  η  χρήση  της  μεθόδου

αποτίμησης  LIFO,  καθώς  και  πως  εμπορεύματα  των  οποίων  οι  τιμές
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διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές μπορούν να επιμετρώνονται στην εύλογη

αξίας τους μείον το κόστος διάθεσής τους (άρθρο 20). 

Ως  προς  τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία,  εισάγεται  η  έννοια  της

απομείωσης  που  αντικαθιστά  αυτήν  της  πρόβλεψης  υποτίμησης,  ενώ  υπάρχει

διάκριση  μεταξύ  των  εντόκων  στοιχείων  τα  οποία  επιμετρώνται  στο  αποσβέσιμο

κόστους τους με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή

(άρθρο  19).  Τέλος,  ο  νόμος  εισάγει  την  έννοια  της  αναβαλλόμενης  φορολογίας,

παρέχοντας  στις  επιχειρήσεις  τη  δυνατότητα  αναγνώρισης  της  αναβαλλόμενης

φορολογικής  απαίτησης  ή  υποχρέωσης  υπό ορισμένες  προϋποθέσεις,  διάταξη που

αφορά ποσά που προκύπτουν σε προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας

ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης και της φορολογικής του βάσης (άρθρο

23). 

2.5 ΕΛΠ ΚΑΙ ΔΠΧΑ

Παρότι ο νόμος 4308/2014 δεν εισάγει μία ενιαία βάση λογιστικών αρχών βάσει των

ΔΠΧΑ,  καταπολεμώντας  έτσι  πλήρως  τις  γραφειοκρατικές  διαδικασίες,  στην

πραγματικότητα, βασίζεται στις αρχές των ΔΛΠ. Αρχικά, οι γενικές αρχές σύνταξης

των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  όπως  προβλέπονται  από  το  νέο  νόμο

ταυτίζονται  με  τις  αρχές  του  ΔΛΠ  1  περί  παρουσίασης  των  οικονομικών

καταστάσεων. Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν: (1) την ακριβοδίκαιη παρουσίαση και

συμμόρφωση, (2) τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα, (3) το λογιστικό χειρισμό με βάση

την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, (4) την ομοιομορφία της παρουσίασης,

(5) την ουσιαστικότητα και  ολότητα, (6) τον συμψηφισμό, καθώς τα περιουσιακά

στοιχεία και οι υποχρεώσεις καθώς και τα έσοδα και οι δαπάνες δε συμψηφίζονται,

και  (7)  τη  συγκριτική  πληροφόρηση  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  περίοδο

(Πρωτοψάλτης, 2009). Στον παρακάτω Πίνακα 2 παρουσιάζεται μία αντιστοίχιση των

διατάξεων του νόμου 4308/2014 με τα ΔΛΠ.

Πίνακας 2 ΔΛΠ και ΕΛΠ

ΔΛΠ Νόμος 4308/2014
ΔΛΠ  8  «Λογιστικές  Πολιτικές,  Μεταβολές  των

Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη»

Άρθρο  28:  Μεταβολές  λογιστικών  πολιτικών

και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών
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ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» Άρθρο 18 § 1 έως 4: Ενσώματα και άυλα πάγια

περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο  24  §  5:  Επιμέτρηση  περιουσιακών

στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις Κατασκευής» Άρθρο  25  §  4:  Στοιχεία  της  κατάστασης

αποτελεσμάτων
ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» Άρθρο 23 § 3 έως 5: Κρατικές επιχορηγήσεις

και αναβαλλόμενοι φόροι
ΔΛΠ  10  «Γεγονότα  Μετά  την  Ημερομηνία  του

Ισολογισμού»

Άρθρο 17 § 8: Γενικές αρχές σύνταξης

χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» Άρθρο 18 § 5 έως 6: Ενσώματα και άυλα πάγια

περιουσιακά στοιχεία
ΔΛΠ 20 «Κρατικές Επιχορηγήσεις» Άρθρο  23:  Κρατικές  επιχορηγήσεις  και

αναβαλλόμενοι φόροι
ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» Άρθρο  18  §  2:  Ενσώματα  και  άυλα  πάγια

περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο  20  §  5:  Επιμέτρηση  αποθεμάτων  και

υπηρεσιών
ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» Άρθρο  18  §  3:  Ενσώματα  και  άυλα  πάγια

περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο  19  §  4  και  §6  έως  8:

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» Άρθρο 18  §  1  και  §  3:  Ενσώματα  και  άυλα

πάγια περιουσιακά στοιχεία
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» Άρθρο  24  §  6:  Επιμέτρηση  περιουσιακών

στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
ΔΛΠ 32&39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση, Αναγνώριση και Επιμέτρηση»

Άρθρο  19:  Χρηματοοικονομικά  περιουσιακά

στοιχεία

Άρθρο 22:   Υποχρεώσεις

Άρθρο  24:    Επιμέτρηση  περιουσιακών

στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία

Άρθρο 26: Στοιχεία της καθαρής θέσης
ΔΛΠ  27  «Ενοποιημένες  και  Ατομικές  Οικονομικές

Καταστάσεις»

Άρθρο  31:  Κατηγοριοποίηση  οντοτήτων  και

ομίλων για σκοπούς ενοποίησης

Άρθρο  32:   Προϋποθέσεις  υποχρεωτικής

ενοποίησης

Άρθρο  33:  Κατηγορίες  οντοτήτων  που

απαλλάσσονται από ενοποίηση

Άρθρο 34: Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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ΔΛΠ  28  «Επενδύσεις  σε  Συγγενείς  Επιχειρήσεις»  -

«Καθαρή Θέση»

Άρθρο 35: Μέθοδος της καθαρής θέσης

για συγγενείς και κοινοπραξίες

Συνοπτικά, η σημαντικότερη μεταρρύθμιση του νομοσχεδίου είναι η ορθολογική και

συνολική κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η οποία περιορίζει το κόστος λειτουργίας

της αγοράς, αυξάνει την δικαιϊκή ασφάλεια, αντιμετωπίζει τη λογιστική πολυνομία

και  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  ξένους  επενδυτές  και  χρήστες  των  οικονομικών

καταστάσεων των ελληνικών επιχειρήσεων να κατανοούν καλύτερα τη θέση τους

στην αγορά,  καθώς η λογιστική απεικόνιση της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης  ευθυγραμμίζεται  με  τις  διεθνείς  και,  κυρίως,  τις  ευρωπαϊκές

επιχειρηματικές  πρακτικές.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  καταργούνται  απαρχαιωμένες  και

αντικρουόμενες διατάξεις προηγούμενων νομοθετημάτων, ενώ σημαντική καινοτομία

είναι και η δυνατότητα χρήσης των εύλογων αξιών, όπως έχει νομοθετηθεί ήδη στην

ΕΕ με  την  Οδηγία  2001/65/ΕΕ,  ένα  ζήτημα  που  απασχολεί  έντονα  τα  τελευταία

χρόνια τόσο την έρευνα όσο και  τις  επαγγελματικές οργανώσεις  του κλάδου περί

αξιοπιστίας της λογιστικής πληροφόρησης. 

Επίσης,  θα  πρέπει  να αναφερθεί  πως οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  που θα πρέπει  να

εφαρμόσουν τα νέα ΕΛΠ και να χρησιμοποιήσουν τα νέα υποδείγματα λογιστικών

καταστάσεων  θα  το  κάνουν για  τη  σύνταξη των  καταστάσεων  του  2015,  δηλαδή

ουσιαστικά  στους  πρώτους  μήνες  του  2016,  επιτρέποντας  έτσι  την  επαρκή

προετοιμασία  τους.  Ακόμη,  μπορούν  να  συνεχίσουν  να  εφαρμόζουν  το  σχέδιο

λογαριασμών του ΕΓΛΣ, καθώς το προτεινόμενο σχέδιο είναι προαιρετικό, αν και έχει

σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να συνάδει με τη δομή, το περιεχόμενο και τα ονόματα

των υπαρχόντων λογαριασμών. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθούν και ορισμένα μειονεκτήματα του νόμου, παρά τις

αξιόλογες μεταρρυθμίσεις του. Αρχικά, δεν εισάγει τα ΔΛΠ στην εθνική νομοθεσία

για τις μη εισηγμένες, παρά το ότι βασίζεται εν πολλοίς στις αρχές του. Έτσι, δεν

καταπολεμούνται όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες με τη θέσπιση μίας ενιαίας

βάσης λογιστικών αρχών, όπως συμβαίνει με τα ΔΛΠ, με αποτέλεσμα πιθανόν να

υπάρχουν κάποια «ανοιχτά» πεδία μεταξύ ΕΛΠ και ΔΠΧΑ. Αξίζει για παράδειγμα να

σημειωθεί  πως  η  εύλογη αξία  των  χρηματοοικονομικών στοιχείων εξετάζεται  και
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περιγράφεται εξαιρετικά εκτενώς από τα ΔΛΠ, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα

αποσαφήνισης, κάτι που δεν γίνεται από το νόμο. Τέλος, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

δεν τροποποιεί τις προκαθορισμένες οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο τήρησης των

βιβλίων, ενώ προβληματισμοί υφίστανται ως προς την πραγματική κανονιστική και

διοικητική  επιβάρυνση  που  πρόκειται  να  επωμιστούν  οι  μικρές  επιχειρήσεις,

δεδομένου του ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία στην οποία βασίστηκε εστιάζει στην «αρχή

προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΛΠ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

3.1 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

3.1.1 Βασικές αρχές 

Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, ως αποθέματα ορίζονται τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην

οικονομική μονάδα και: (1) προορίζονται να πωληθούν κατά τη συνήθη πορεία των

εργασιών της,  (2)  βρίσκονται  στη διαδικασία της  παραγωγής και  προορίζονται  να

πωληθούν  όταν  πάρουν  τη  μορφή  των  έτοιμων  προϊόντων,  (3)  προορίζονται  να

αναλωθούν  για  την  παραγωγή  έτοιμων  αγαθών  ή  την  παροχή  υπηρεσιών,  (4)

προορίζονται  να  αναλωθούν για  την  καλή λειτουργία,  τη  συντήρηση ή επισκευή,

καθώς  και  την  ιδιοπαραγωγή  πάγιων  στοιχείων,  (5)  προορίζονται  να

χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία π.χ. των παραγόμενων έτοιμων προϊόντων ή των

εμπορευμάτων  που  προορίζονται  για  πώληση  (Καραγιώργος  &  Πετρίδης,  2010).

Επίσης, στο νόμο 2190/1920 (άρθρο 43) ορίζονται οι λογιστικές αρχές που διέπουν

την αποτίμηση των αποθεμάτων, οι οποίες είναι οι εξής:

 Η αρχή του ιστορικού κόστους, δηλαδή κατά την ημερομηνία απόκτησής τους

τα αποθέματα καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους και όταν πωλούνται το

κόστος αυτό αντιπαραβάλλεται με τα αντίστοιχα έσοδα σύμφωνα με την αρχή

αντιπαράθεσης εσόδων-εξόδων. 
 Η αρχή της συντηρητικότητας, υπό την έννοια πως η τιμή αποτίμησης των

αποθεμάτων στο τέλος  χρήσης είναι  η  κατώτερη τιμή από το  σύνολο των

τιμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 Η αρχή της συνέπειας,  σύμφωνα με την οποία οι μέθοδοι αποτίμησης που

χρησιμοποιούνται  δεν  πρέπει  να  τροποποιούνται  ή  να  μεταβάλλονται  από

χρήση σε χρήση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα συγκρισιμότητας μεταξύ των

οικονομικών καταστάσεων. 
 Η  αρχή  της  συνεχιζόμενης  δραστηριότητας,  σύμφωνα  με  την  οποία  η

αποτίμηση των αποθεμάτων υλοποιείται βάσει της εκάστοτε μεθόδου με την

προϋπόθεση ότι η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί. 
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 Η αρχή της πραγματοποίησης εσόδων-εξόδων, βάσει της οποίας τα έσοδα και

έξοδα που αφορούν μία χρήση λογίζονται σε αυτήν τη χρήση ανεξαρτήτως του

χρόνο είσπραξης ή πληρωμής τους, αντίστοιχα. 
 Η αρχή της χωριστής αποτίμησης ενεργητικού-παθητικού, με την οποία δεν

επιτρέπεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 
 Η αρχή της συνέχειας του ισολογισμού, υπό την έννοια ότι ο ισολογισμός μίας

χρήσης πρέπει να είναι η συνέχεια της προηγούμενης.
 Η αρχή της κατ’ εξαίρεση παρέκκλισης, δηλαδή της υποχρεωτικής εφαρμογής

των προαναφερθέντων λογιστικών αρχών από όλες τις οικονομικές μονάδες

που εμφανίζουν αποθέματα στις οικονομικές τους καταστάσεις. 

3.1.2 Ρυθμίσεις ΕΓΛΣ

Ακόμη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 43 (§7α) του νόμου 2190/1920, όπως αυτή

τροποποιήθηκε  από  το  άρθρο  3  (§2)  του  ΠΔ  367/1994,  ορίζεται  πως  για  την

αποτίμηση  των  αποθεμάτων,  οι  τιμές  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  ανά

κατηγορία  είναι  οι  εξής:  (1)  για  τα  αποθέματα  που  προέρχονται  από  αγορές,  η

αποτίμηση πραγματοποιείται στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσης

και  τρέχουσας  τιμής  αγοράς,  (2)  για  τα  αποθέματα  που  προέρχονται  από  την

παραγωγή και προορίζονται για πώληση είτε ως έτοιμα προϊόντα είτε προς περαιτέρω

επεξεργασία για την παραγωγή έτοιμων προϊόντων, η αποτίμησή τους γίνεται στην

κατά  είδος  χαμηλότερη  τιμή  μεταξύ  τιμών  ιστορικού  κόστους  παραγωγής  και

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, (3) τα υπολείμματα αποτιμώνται στην πιθανή τιμή

πώλησής τους, μείον τα άμεσα έξοδα που υπολογίζεται ότι θα υλοποιηθούν για την

πώληση αυτή, (4) τα υποπροϊόντα που προορίζονται για πώληση αποτιμώνται στην

πιθανή  τιμή  πώλησής  τους,  μείον  τα  άμεσα  έξοδα  πώλησης  και  αυτά  που

προορίζονται για ιδιόχρηση από την επιχείρηση αποτιμώνται στην τιμή χρήσης τους,

δηλαδή σε αυτή που θα αγοράζονταν είτε τα ίδια είτε άλλα ισοδύναμης αξίας. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων λαμβάνονται υπόψη οι εννοιολογικοί

προσδιορισμοί που ορίζονται στο άρθρο 1 του ΠΔ 1123/1980, οι οποίοι είναι:

 Η τιμή κτήσης είναι η τιμολογιακή αξία αγοράς του αποθέματος συν τα ειδικά

έξοδα αγοράς του και μείον τις εκπτώσεις. 

33



 Η τιμολογιακή αξία είναι η αξία αγοράς που αναγράφεται στο τιμολόγιο μείον

τις εκπτώσεις και απαλλαγμένη από τους φόρους και τα τέλη που επιβαρύνουν

την επιχείρηση. 
 Τα ειδικά έξοδα αγοράς είναι τα άμεσα έξοδα που πραγματοποιούνται μέχρι

την  παραλαβή  και  αποθήκευση  του  αποθέματος  (δασμοί,  φόροι-τέλη

εισαγωγής, έξοδα μεταφοράς και παραλαβής).
 Η  τρέχουσα  τιμή  αγοράς  είναι  η  τιμή  αντικατάστασης  του  αποθέματος,

δηλαδή η τιμή στην οποία η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να το προμηθευτεί

κατά την ημερομηνία σύνταξης της απογραφής από τη συνήθη αγορά και με

συνήθεις  όρους,  χωρίς  να  λαμβάνονται  υπόψη  έκτακτα  ή  προσωρινά

γεγονότα.
 Η  καθαρή  ρευστοποιήσιμη  αξία  εφαρμόζεται  σε  περιπτώσεις  αδυναμίας

προσδιορισμού της τρέχουσας τιμής και  ισούται  με την τιμή πώλησης του

αποθέματος σε συνθήκες ομαλής πορείας της επιχείρησης, μείον το κόστος

ολοκλήρωσης  της  επεξεργασίας  όταν  πρόκειται  για  ημιτελή  ή

ημικατεργασμένα και τα έξοδα πώλησης. 
 Το ιστορικό κόστος παραγωγής, δηλαδή η τιμή κτήσης των πρώτων υλών και

υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των αγαθών, είναι το άμεσο

κόστος αγοράς αυξημένο με τα έμμεσα έξοδα αγορών και συνολικά έξοδα

παραγωγής που δαπανήθηκαν για να καταλήξουν τα παραχθέντα προϊόντα στη

θέση της απογραφής. 

Τα υπολείμματα, τα υποπροϊόντα, τα συμπαράγωγα και τα ελαττωματικά προϊόντα

αποτιμώνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 (περιπτώσεις  3,4,11,12,14 §

2.2.205)  του  ΠΔ 1123/1980.  Τέλος,  αξίζει  να  σημειωθεί  πως  οι  επιχειρήσεις  που

εφαρμόζουν σύστημα πρότυπης κοστολόγησης έχουν τη δυνατότητα αποτίμησης των

αποθεμάτων στις τιμές πρότυπου κόστους υπό την προϋπόθεση πως οι αποκλίσεις

που προκύπτουν ανάμεσα στο ιστορικό και πρότυπο κόστος κατανέμονται στα μη

πωληθέντα  και  στα  πωληθέντα  αποθέματα.  Σε  γενικές  γραμμές,  οι  παραπάνω

διατάξεις  ίσχυαν  μέχρι  και  το  τελευταίο  νομοθέτημα,  καθώς  σύμφωνα  και  με  το

άρθρο 25 του νόμου 4172/2013, τα αποθέματα και τα ημικατεργασμένα προϊόντα

αποτιμώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του ΕΓΛΣ. Μάλιστα, στο νέο ΚΦΕ

επισημαίνεται  πως  δεν  επιτρέπεται  η  μεταβολή  της  χρησιμοποιούμενης  μεθόδου

αποτίμησης κατά τη διάρκεια τεσσάρων φορολογικών ετών. 
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3.1.3 Υπολογισμός κόστους κτήσης 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, ο υπολογισμός της τιμής κτήσης είναι  κομβικό

σημείο της αποτίμησης των αποθεμάτων και έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τις

μεταρρυθμίσεις που εισάγουν τα νέα ΕΛΠ, όπως εξηγείται στην επόμενη ενότητα.

Για το λόγο αυτό, παρακάτω γίνεται αναφορά στις παραδεκτές από τη λογιστική και

φορολογία  μεθόδους  που  μπορούν  να  εφαρμοστούν  για  τον  υπολογισμό  αυτό,  οι

οποίες είναι:

i. Η μέθοδος του μέσου σταθμικού όρου,  με την οποία υπολογίζεται η μέση

σταθμική τιμή κτήσης με τη χρήση του σταθμικού αριθμητικού μέσου και

θεωρείται  γενικά μία αξιόπιστη πρακτική καθώς σταθμίζει  τις  τιμές  με τις

αντίστοιχες ποσότητες που αγοράζονται.
ii. Η μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου με την οποία καθορίζεται η μέση

τιμή μετά από κάθε εισαγωγή αποθέματος.
iii. Η μέθοδος Πρώτο Εισαχθέν-Πρώτο Εξαχθέν (FIFO) με την οποία θεωρείται

πως η πρώτη εισαγωγή, δηλαδή αγορά, αποθέματος εξάγεται πρώτη και, έτσι,

η αποτίμηση γίνεται στις τιμές αντίστοιχης αγοράς. 
iv. Η μέθοδος Τελευταίο Εισαχθέν-Πρώτο Εξαχθέν (LIFO), βάσει της οποίας η

πρώτη εξαγωγή προέρχεται από την τελευταία εισαγωγή και έτσι, η αρχή του

σχετικού υπολογισμού γίνεται από την πρώτη αγορά χρήσης. 
v. Η μέθοδος του βασικού αποθέματος, με την οποία τα αποθέματα διακρίνονται

σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα αντιστοιχεί στο απόθεμα ασφαλείας και

αποτιμάται  στην  αξία  αρχικής  κτήσης  και  το  δεύτερο  προορίζεται  για

εξυπηρέτηση  μελλοντικών  αναγκών  πωλήσεων  ή  βιομηχανοποιήσεων  και

αποτιμάται με μία από τις προαναφερθείσες μεθόδους. 
vi. Η  μέθοδος  του  εξατομικευμένου  κόστους,  με  την  οποία  τα  αποθέματα

αποτιμώνται  κατά παρτίδες  αγοράς ή παραγωγής και  αποκτούν αυτοτέλεια

κόστους ανεξαρτήτως του χρόνου παραγωγής ή αγοράς. 
vii. Η  μέθοδος  του  πρότυπου  κόστους,  η  οποία  αφορά  επιχειρήσεις  που

εφαρμόζουν σύστημα πρότυπης τιμολόγησης. 

3.2 ΕΛΠ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

3.2.1 Διατάξεις 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 που εισάγει τα νέα ΕΛΠ, στο άρθρο

20 περί επιμέτρησης αποθεμάτων ορίζονται τα εξής:
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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.

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.

36



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

οντότητας μπορούν να αντιμετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου.

3.2.2 Διαφορές και ομοιότητες με προηγούμενες ρυθμίσεις 

Μία  αρχική  διαφοροποίηση  που  μπορεί  να  συναχθεί  από  την  ανάλυση  που

επιχειρήθηκε  παραπάνω  ανάμεσα  στα  ΕΛΠ  του  νόμου  4308/2014  και  των

παλαιότερων ρυθμίσεων είναι η ονοματολογία που αφορά τον όρο «επιμέτρηση» των

αποθεμάτων. Τα νέα ΕΛΠ εισάγουν ορισμένες νέες έννοιες στη σύγχρονη λογιστική

βάσει  και  των  διεθνών  πρακτικών,  όπως  είναι  για  παράδειγμα  η  οντότητα  που

αντικαθιστά την έννοια της οικονομικής μονάδας και η εύλογη αξία, αναδεικνύοντας

με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια ευθυγράμμισης του εγχώριου λογιστικού δικαίου

με τις διεθνείς απαιτήσεις και μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένα, η έννοια της «επιμέτρησης» αντικαθιστά αυτήν της αποτίμησης που

χρησιμοποιείται στο ΕΓΛΣ και,  όπως ορίζεται στο Παράρτημα του νόμου, είναι η

διαδικασία  προσδιορισμού  της  χρηματικής  αξίας  ενός  στοιχείου  των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά την αρχική αναγνώριση ή μεταγενέστερα.

Από τον ορισμό αυτό,  καθίσταται  προφανές  πως η επιμέτρηση δεν έχει  πλέον τη

συνήθη έννοια της φυσικής απογραφής των αποθεμάτων αλλά αφορά και την αρχική

αναγνώριση, δηλαδή την αρχική απόκτησή τους. 

Μία δεύτερη και βασική διαφοροποίηση που εντοπίζεται με την εισαγωγή των νέων

ΕΛΠ είναι πως στο νόμο ρητά δεν επιτρέπεται η χρήση της μεθόδου LIFO, δηλαδή

της  αντίστροφης  σειράς  εξάντλησης  (άρθρο  20  §  7).  Η  απαγόρευση  χρήσης  της

μεθόδου αυτής συνάδει με τις κατευθύνσεις των ΔΛΠ και συγκεκριμένα με το ΔΛΠ 2

«αποθέματα»,  όπως  εξηγείται  στην  επόμενη  ενότητα.  Η  μέθοδος  LIFO αποφέρει

σημαντικά φορολογικά οφέλη σε περιόδους έντονου πληθωρισμού, κατά τις οποίες

παρατηρείται συνεχής αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών και το κόστος πωληθέντων

εμφανίζεται  με  μειωμένες  τιμές,  με  αποτέλεσμα  τα  έσοδα  της  επιχείρησης  να

παρουσιάζονται  μειωμένα.  Θα  πρέπει,  ωστόσο,  να  σημειωθεί  πως  η  LIFO δεν

εφαρμόζεται  σε  μεγάλο βαθμό  σήμερα,  ιδιαίτερα στις  χώρες  της  ΕΕ,  στις  οποίες

καταγράφεται μία γενική αποπληθωριστική τάση κατά τα τελευταία χρόνια. 

Από την άλλη πλευρά, η επιμέτρηση των αποθεμάτων πραγματοποιείται στο αρχικό

κόστος κτήσης τους στο οποίο προστίθεται το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται
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για  να  φτάσουν  στην  παρούσα  θέση  και  κατάστασή  τους  (άρθρο  20  §  2),  όπως

ορίζεται και στο ΕΓΛΣ, βάσει του οποίου όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται για να

είναι τα αποθέματα έτοιμα για χρήση ή περαιτέρω εκμετάλλευση επιβαρύνουν την

τιμή αγοράς τους. Επίσης, ο νόμος αναφέρει πως τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης

δεν  επιβαρύνουν  το  κόστος  παραγωγής,  καθώς  και  πως  κατά  τη  διενέργεια  της

απογραφής μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος

χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας (άρθρο

20 § 6), όπως ισχύει και με τις διατάξεις του ΕΓΛΣ και του ΚΒΣ, σύμφωνα με τις

οποίες η ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης των αποθεμάτων

υπό φυσιολογικές συνθήκες μείον τα έξοδα για την ολοκλήρωση της διάθεσής τους. 

Έτσι,  η  καθαρή  ρευστοποιήσιμη  αξία  συγκρίνεται  με  το  κόστος  κτήσης  των

αποθεμάτων, το οποίο με τη σειρά του προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο FIFO ή

αυτήν του μέσου σταθμικού ότου ή οποιαδήποτε άλλη παραδεκτή μέθοδο εκτός της

LIFO, όπως προαναφέρθηκε.  Τέλος,  χωρίς να υπάρχει  ειδική αναφορά,  μπορεί  να

εύλογα  να  εξαχθεί  πως  αν  προκύψει  διαφορετική  χρήση  κάποιων  αποθεμάτων,  η

επιχείρηση μπορεί να επιλέξει διαφορετική μέθοδο υπολογισμού του κόστους κτήσης,

δικαιολογώντας ωστόσο επαρκώς την επιλογή αυτή, δεδομένου ότι ορίζεται πως θα

πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος για όλα εκείνα τα αποθέματα που έχουν

παρόμοια  «φύση  και  χρήση»  από  την  μονάδα  (οντότητα)  και  για  τα  οποία  δεν

διαφοροποιείται  ο  ρόλος  τους  στην  διαχείριση  του  κυκλώματος  παραγωγής  ή

διακίνησης. 

3.3 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠ ΚΑΙ ΔΛΠ

3.3.1 ΔΛΠ 2

Στο ΔΛΠ 2 ορίζεται πως τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ

κόστους  και  καθαρής  ρευστοποιήσιμης  αξίας,  ενώ  το  κόστος  των  αποθεμάτων

περιλαμβάνει  όλα  τα  κόστη  αγοράς  και  μεταποίησης  και  τις  άλλες  δαπάνες  που

πραγματοποιήθηκαν  για  να  φθάσουν  τα  αποθέματα  στην  παρούσα  θέση  και

κατάσταση. Το κόστος αγοράς των αποθεμάτων περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους

εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους, καθώς και μεταφορικά, έξοδα παράδοσης

και άλλα άμεσα έξοδα, ενώ εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια

στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους αγοράς. Επίσης, ορίζεται
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πως  το  κόστος  μεταποίησης  των  αποθεμάτων  περιλαμβάνει  τις  δαπάνες  που

σχετίζονται  άμεσα με  τις  μονάδες  παραγωγής,  όπως  είναι  τα  άμεσα εργατικά  και

συμπεριλαμβάνει  ένα  συστηματικό  επιμερισμό  των  σταθερών  και  μεταβλητών

γενικών εξόδων παραγωγής που πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή των υλών σε

έτοιμα αγαθά.

Όσον  αφορά  τις  λοιπές  δαπάνες,  σε  αυτές  συμπεριλαμβάνονται  στο  κόστος  των

αποθεμάτων μόνο στην έκταση που πραγματοποιούνται για να φέρουν τα αποθέματα

στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 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, καθορίζεται με την εξατομίκευση

του μεμονωμένου κόστους κάθε είδους, ενώ για τα υπόλοιπα αποθέματα ορίζεται πως

το κόστος τους προσδιορίζεται με τη μέθοδο  FIFO ή τη μέθοδο του σταθμισμένου

μέσου κόστους. Ακόμη, αναφέρεται ρητά πως 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, αν και διαφορετικοί τύποι προσδιορισμού του

κόστους μπορούν να χρησιμοποιούνται αν δικαιολογούνται επαρκώς. 

Επιπλέον,  στο  ΔΛΠ περιγράφεται  και  η  μέθοδος  της  λιανικής  πώλησης,  η  οποία

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  και  το

ποσοστό που χρησιμοποιείται λαμβάνει υπόψη και το απόθεμα που έχει υποτιμηθεί

σε  επίπεδο χαμηλότερο  της  αρχικής  τιμής  πώλησής  του.  Αν και  ορίζεται  πως  τα

αποθέματα υποτιμώνται συνήθως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και είδος,  σε

μερικές  περιπτώσεις  επιτρέπεται  η  ομαδοποίηση  όμοιων  ή  συγγενών  ειδών  που

αφορούν στην ίδια παραγωγική γραμμή, 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.

Τέλος, στην παράγραφο 34 του ΔΛΠ 2 αναφορικά με την αναγνώριση της δαπάνης

αναφέρεται  πως  όταν  πωλούνται  αποθέματα,  η  λογιστική  αξία  τους  πρέπει  να

αναγνωρίζεται ως δαπάνη της περιόδου κατά την οποία αναγνωρίστηκε το σχετικό
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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,  ενώ  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. 

3.3.2 ΔΛΠ 23 και ΕΛΠ

Στο  νόμο  4308/2014  (άρθρο  20  §  5)  ορίζεται  πως  «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». Δεδομένης αυτής της διάταξης,

αξίζει να γίνει αναφορά στο ΔΛΠ 23, το οποίο περιγράφει τη λογιστική αντιμετώπιση

του  κόστους  δανεισμού,  προβλέποντας  το  χειρισμό  της  κεφαλαιοποίησης  του

δανειακού κόστους, εφόσον αυτό σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση ή κατασκευή

ενός μη άμεσα εκμεταλλεύσιμου περιουσιακού στοιχείου. 

Ως μη άμεσα εκμεταλλεύσιμο περιουσιακό στοιχείο ορίζεται αυτό που κατά ανάγκη

χρειάζεται  μία  σημαντική  περίοδο  προετοιμασίας  για  την  χρήση  για  την  οποία

προορίζεται ή για την πώληση του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αποθέματα για τα

οποία απαιτείται σημαντικός χρόνος για να καταστούν κατάλληλα για πώληση. Η

σημαντική περίοδος προετοιμασίας δεν μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη από ένα

χρόνο. Τις περισσότερες φορές για την απόκτηση ενός μη άμεσα εκμεταλλεύσιμου

περιουσιακού  στοιχείου  χρησιμοποιούνται  κεφάλαια  που  προέρχονται  από  γενικό

δανεισμό  της  επιχείρησης  και  για  να  εξευρεθεί  το  κόστος  δανεισμού  που  θα

μεταφερθεί στο περιουσιακό στοιχείο προσδιορίζεται ένα επιτόκιο κεφαλαιοποίησης. 

Έτσι, το ΔΛΠ 23 ορίζει πως το ποσό του κόστους δανεισμού που μεταφέρεται στα

πάγια  σε  δεδομένη  χρήση  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  το  κόστος  του

πραγματοποιημένου μέσα στην ίδια χρήση κόστους δανεισμού . Στην περίπτωση που

οι δαπάνες είναι δύσκολο να αναχθούν σε συγκεκριμένες περιόδους μέσα στη χρήση

το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης εφαρμόζεται στη μέση λογιστική αξία του παγίου αφού
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έχουν  αφαιρεθεί  τυχόν  επιχορηγήσεις  και  υποχρεώσεις  σε  πιστωτές  ειδικά  για  το

πάγιο αυτό. Τέλος, όταν υπάρχει ειδικός ή γενικός δανεισμός για την απόκτηση του

παγίου, το κόστος δανεισμού που κεφαλαιοποιείται υπολογίζεται με επιμερισμό ανά

πληρωμή του ποσού της πληρωμής της προερχόμενης από το γενικό δανεισμό και το

ποσό της πληρωμής της προερχόμενης από τον ειδικό δανεισμό. 

3.3.3 ΔΛΠ και ΕΛΠ

Τα νέα  ΕΛΠ ευθυγραμμίζονται  σε  μεγάλο  βαθμό με  τα  ΔΛΠ,  καθώς  και  τα  δύο

λογιστικά πρότυπα περιγράφουν με τον ίδιο τρόπο την έννοια των αποθεμάτων και

τις επιμέρους χρήσεις τους, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως όταν αυτά απαιτούν

σημαντική  χρονική  περίοδο  για  να  καταστούν  έτοιμα  προς  χρήση  ή  πώληση,  το

κόστος τους μπορεί να επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων, αν βέβαια

αυτοί  αναλογούν στα αποθέματα για  την  αντίστοιχη  χρονική  περίοδο.  Επίσης,  τα

ΕΛΠ επιτρέπουν για την εκτίμηση του κόστους κτήσης των αποθεμάτων τις μεθόδους

FIFO και μέσου σταθμικού όρου, καθώς οποιαδήποτε άλλη τεκμηριωμένα αποδεκτή

μέθοδο, απαγορεύοντας ρητά τη χρήση της LIFO, όπως συμβαίνει και με τα ΔΛΠ. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως η νέα νομοθετική μεταρρύθμιση του νόμου

4308/2014  φαίνεται  πως  εκτός  της  ενσωμάτωσης  της  ευρωπαϊκής  Οδηγίας

2031/34/ΕΕ, επιχειρεί να έρθει πιο κοντά στη φιλοσοφία των ΔΛΠ και, γενικότερα,

των  διεθνών  καλών  πρακτικών  αποτίμησης  των  αποθεμάτων,  καθώς  η  Οδηγία

αναφέρει πως τα κράτη-μέλη μπορούν να επιτρέπουν να υπολογίζεται η τιμή κτήσης

ή  το  κόστος  παραγωγής  των  αποθεμάτων  της  ίδιας  κατηγορίας  και  όλων  των

κυκλοφορούντων  ενσώματων  στοιχείων ενεργητικού,  συμπεριλαμβανομένων  των

κινητών  αξιών,  με  σταθμισμένες  μέσες  τιμές,  με  τη  μέθοδο  FIFO,  τη  μέθοδο

LIFO  ή  άλλο τρόπο  που  απηχεί  γενικά  αποδεκτή  βέλτιστη  πρακτική (άρθρο 12 §

9). Ωστόσο, στο ΔΛΠ αναφέρεται πως τα μεγάλου αριθμού και μεγάλης ταχύτητας

κυκλοφορίας  αποθέματα  τα  οποία  έχουν  παρόμοια  περιθώρια  κέρδους  και  για  τα

οποία δεν είναι πρακτικά δυνατό να χρησιμοποιηθούν άλλες κοστολογικές μέθοδοι,

μπορούν να αποτιμώνται με τη μέθοδο των Λιανικών Τιμών Πώλησης, κάτι που δεν

προβλέπεται από τα νέα ΕΛΠ. 

Ακόμη, τόσο τα ΕΛΠ όσο και τα ΔΛΠ προβλέπουν πως τα αποθέματα επιμετρώνται

στην  κατ’  είδος  χαμηλότερη  αξία  μεταξύ  κόστους  κτήσης  και  καθαρής
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ρευστοποιήσιμης αξίας, επισημαίνοντας με το νόμο 2190/1920 η σύγκριση γινόταν

μεταξύ  κόστους  κτήσης  και  τρέχουσας  αξίας  και  αν  η  τρέχουσα  αξία  ήταν

χαμηλότερη της κτήσης τότε η σύγκριση αφορούσε την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

Επίσης,  το  ΔΛΠ  2  επιτρέπει  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  τη  συνολική  αποτίμηση

ομαδοποιημένων  όμοιων  ή  συγγενών  ειδών,  όπως  συμβαίνει  για  παράδειγμα  με

αποθέματα που αφορούν στην ίδια παραγωγική γραμμή και έχουν όμοιους σκοπούς ή

τελικές  χρήσεις  ή  παράγονται  και  διατίθενται  στην  αγορά της  ίδιας  γεωγραφικής

περιοχής, ενώ ο νόμος 4308/2014 αναφέρει πως η ίδια μέθοδος αποτίμησης μπορεί να

χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση από την

οντότητα.  Εν  κατακλείδι,  η  ευθυγράμμιση  μεταξύ  των  νέων  ΕΛΠ και  των  ΔΛΠ

έγκειται κατά κύριο λόγο στον ίδιο τρόπο επιμέτρησης των αποθεμάτων μετά την

αρχική  αναγνώριση  και  στην  κατάργηση  της  μεθόδου  LIFO,  η  οποία  ωστόσο

επιτρέπεται μέχρι και σήμερα από τα αμερικάνικα GAAP. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΛΠ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ: ΤΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠ ΓΚΑΖ ΑΕ

4.1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 

Ενώ η εφαρμογή των ΕΛΠ αφορά το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, υπάρχουν

στο νόμο 4308/2014 ορισμένες ειδικές διατάξεις που αφορούν τις εταιρίες υγραερίου

και  αξίζει  να  επισημανθούν.  Συγκεκριμένα,  στο  άρθρο  30,  ορίζεται  πως  οι

επιχειρήσεις  εμπορίας  υγρών  καυσίμων  του  ν.  3054/2002  που  έχουν  την  νομική
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μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ατομικής επιχείρησης, κλπ.

θεωρούνται πολύ μικρές οντότητες, με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους

δεν  υπερβαίνει  το  όριο  του  κύκλου  εργασιών  των  μικρών  οντοτήτων  (8.000.000

ευρώ). Στο διπλογραφικό σύστημα εντάσσεται ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο

πωλητής πετρελαίου θέρμανσης (δηλαδή η Ο.Ε., Ε.Ε., ατομική επιχείρηση) με κύκλο

εργασιών  μεγαλύτερο  από  8.000.000  ευρώ,  ενώ  στο  απλογραφικό  σύστημα

εντάσσεται ο πωλητής (εμπορία) υγρών καυσίμων (ΟΕ, ΕΕ, ατομική επιχείρηση) με

κύκλο εργασιών μέχρι και 8.000.000 ευρώ, τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία,

σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.), εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική

δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ. 

Ως προς το τιμολόγιο που εκδίδουν, ορίζεται πως τα πρατήρια υγρών καυσίμων για

χονδρικές  πωλήσεις  βενζίνης,  πετρελαίου  κίνησης  και  υγραερίου  αξίας  μέχρι

τριακόσια (300) ευρώ δύναται να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μέσου

μεταφοράς. Τέλος, ο νέος νόμος ορίζει πως οι επιχειρήσεις πρέπει να κρατούν αρχείο

ιδιόκτητων αποθεμάτων, στο οποίο καταχωρούνται κατ’ είδος και αποθηκευτικό χώρο

όλα  τα  ποσοτικά  δεδομένα  της  φυσικής  απογραφής,  εκτός  των  πολύ  μικρών

οντοτήτων που απαλλάσσονται, καθώς και αρχείο αποθεμάτων τρίτων.

4.2 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η εταιρία  ΤΟΠ ΓΚΑΖ ΑΕ (TOP GAS AE)  ιδρύθηκε το 1995 και  έχει  ως  κύριο

αντικείμενο  τη  διανομή  και  γενικότερα  τις  εφαρμογές  υγραερίου  (LPG)  και

δραστηριοποιείται  κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι  μία οικογενειακή επιχείρηση

που βρίσκεται  σε  ιδιόκτητο  χώρο  και  έχει  δυναμικότητα  8  βυτίων.  Τα τελευταία

χρόνια εισάγει  και  εμπορεύεται δεξαμενές υγραερίου, ενώ πρόσφατα έχει  στραφεί

έντονα στην υγραεριοκίνηση οχημάτων, τόσο όσον αφορά την εμπορία εξαρτημάτων

υγραεριοκίνησης,  όσο  και  με  την  εγκατάσταση  τους  σε  οχήματα  μέσω

εξουσιοδοτημένων  συνεργείων,  μετατρέποντάς  τα  σε  φιλικά  προς  το  περιβάλλον

υβριδικά οχήματα, τα οποία κινούνται τόσο με βενζίνη, όσο και υγραέριο. Επίσης, η

εταιρία  διακρίνεται  για  την  εστίασή  της  στην  ποιότητα  και  διοργανώνει  ειδικά

σεμινάρια για τους πελάτες και τους μεταπωλητές της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο

εξωτερικό. 
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Ακόμη, διαθέτει δεξαμενές χωρητικότητας 500-100.000lt για οικιακή, αγροτική και

βιομηχανική χρήση και εμπορεύεται αντλίες υγραερίου, αναλαμβάνοντας την πλήρη

κατασκευή πρατηρίων με υγραέριο κίνησης και διανέμοντας επίσης υγραέριο για τη

λειτουργία τους. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως η εταιρία το 2014 και το 2013 είχε

κέρδη  (μετά  φόρων)  449.113  και  324.164  ευρώ,  αντίστοιχα,  ενώ  η  αξία  των

αποθεμάτων της για τα ίδια έτη ήταν 742.465 και 639.912 ευρώ, αντίστοιχα, ενώ για

την  κατάρτιση  της  οικονομικών  της  καταστάσεων,  σύμφωνα  με  τον  εξωτερικό

έλεγχο,  ακολουθεί  τα  λογιστικά  πρότυπα  που  προδιαγράφονται  από  το  Ελληνικό

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42 α έως και 43 γ του κωδ. Ν.

2190/1920.

4.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

4.3.1 Γενικές επισημάνσεις 

Η εταιρία ΤΟΠ ΓΚΑΖ ΑΕ εφαρμόζει για την αποτίμηση των αποθεμάτων υγραερίου

τη μέθοδο του μέσου μηνιαίου σταθμικού κόστους. Τα αποθέματα αποτιμώνται στη

μικρότερη  τιμή  μεταξύ  κόστους  κτήσης  και  τρέχουσας  τιμής  ρευστοποίησης.  Το

κόστος συμπεριλαμβάνει τα άμεσα υλικά και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άμεσα

εργατικά  κόστη  και  τα  αναλογούντα  γενικά  βιομηχανικά  έξοδα  που

πραγματοποιούνται προκειμένου να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα τους θέση

και κατάσταση. Όπως προαναφέρθηκε, το κόστος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη

μέθοδο  του  σταθμισμένου  μέσου  όρου  και  καθαρή  ρευστοποιήσιμη  αξία

αντιπροσωπεύει  την  εκτιμώμενη  αξία  πώλησης  μειωμένη  με  όλα  τα  εκτιμώμενα

κόστη ολοκλήρωσης και τα έξοδα πώλησης, προβολής διάθεσης και διανομής που

πραγματοποιούνται. Δεδομένου ότι οι πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις με την

εισαγωγή των νέων ΕΛΠ δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη λογιστική απεικόνιση της

χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης  που αφορά στην αποτίμηση των αποθεμάτων

της εταιρίας, η οποία ήδη χρησιμοποιεί τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους που

θεωρείται αποδεκτή από το νόμο, επισημαίνοντας παράλληλα πως τα ΕΛΠ ισχύουν

από την 01/01/2015 και άρα η χρήση τους θα είναι εμφανής από το επόμενο έτος

(2016)  όταν  θα  δημοσιευτούν  και  οι  αντίστοιχες  οικονομικές  καταστάσεις  του

τρέχοντος, παρακάτω ακολουθεί ένα υποθετικό αριθμητικό παράδειγμα αποτίμησης
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των  αποθεμάτων  της  εταιρίας  βάσει  των  τριών  μεθόδων  (μέσο  σταθμικό κόστος,

LIFO, FIFO). 

4.3.2 Μέθοδος μέσου σταθμικού κόστους 

Σύμφωνα με αυτή η μέση σταθμική τιμή κτήσης υπολογίζεται από τον τύπο: 

Αξία  αποθέματος  έναρξης  της  περιόδου  +  Αξία  αγορών  της  περιόδου  στην  τιμή

κτήσεως / Ποσότητα αποθέματος έναρξης της περιόδου + Ποσότητα που αγοράζεται

στην περίοδο

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στην πράξη γιατί είναι εύκολη στους υπολογισμούς,

προσδιορίζει την τιμή κτήσης ή το ιστορικό κόστος σε μία αντικειμενική βάση και

επειδή  περιλαμβάνει  όλες  τις  τιμές  κτήσης  ελαχιστοποιεί  την  επίδραση  ακραίων

τιμών στην αγορά. Σε μία αγορά που οι τιμές παρουσιάζουν ανυψωτική τάση, η μέση

τιμή είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή. Αντίθετα σε μία αγορά που οι τιμές

παρουσιάζουν πτωτική τάση, η μέση τιμή είναι υψηλότερη από την τρέχουσα. Κατά

τη μέθοδο αυτή, μετά από κάθε εισαγωγή, καθορίζεται η μέση τιμή του υπολοίπου με

τον εξής τύπο: 

Αξία προηγούμενου υπολοίπου + Αξία νέας αγοράς στην τιμή κτήσης / Ποσότητα

προηγούμενου υπολοίπου + Ποσότητα νέας αγοράς 

Ημερομηνία
Ποσότητα σε

τόνους
Τιμή ανά τόνο σε

ευρώ
Κόστος κτήση σε

ευρώ
Εκδοθείσες
πωλήσεις

Συνολικό κόστος

1/6/2015 3 400 Αποθέματα αρχής 3*400=1200
2/6/2015 8 350 8*350=2800 11*363,4=1200
6/6/2015 6*363,4=2180,4 5*363,4=1817
15/6/2015 4 370 4*370=1480 9*366,3=1750
20/6/2015 7*363,3=2543,1 2*363,3=726,6

 Κλείσιμο Αγορές=4280
Κόστος

Πωλήσεων=4723,
5

Αποθέματα
τέλους=726,6

Μέθοδος FIFO
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Κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εισαγωγή (αγορά) εξάγεται πρώτη (first

in – first out) και ότι τα αποθέματα της απογραφής προέρχονται από τις τελευταίες

αγορές της χρήσης και αποτιμούνται στις τιμές που αντίστοιχα αγοράστηκαν. Η αρχή

του σχετικού υπολογισμού γίνεται από την τελευταία αγορά. Επειδή η αποτίμηση των

πωληθέντων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά εισαγωγής τους, η μέθοδος λέγεται και

μέθοδος  της  σειράς  εξαντλήσεως  των  αποθεμάτων.  Με  τη  μέθοδο  FIFO  τα

αποθέματα αποτιμούνται σε τιμές που πλησιάζουν τις τρέχουσες τιμές αγοράς και

είναι  σωστότερες  από  την  αποτίμησης  που  προκύπτει  από  άλλη  μέθοδο  π.χ.  την

LIFO.  Στην  τιμή  κτήσης  ή  το  κόστος  των  πωληθέντων,  με  τη  μέθοδο  FIFO,

εμφανίζεται η τιμή κτήσης ή το κόστος παλαιοτέρων αγορών και έτσι δεν υπάρχει

σωστή σύγκριση με τα έσοδα πωλήσεων. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρύτατα για

την αποτίμηση των αποθεμάτων, γιατί είναι εύκολη στην εφαρμογή της, δίνει τις ίδιες

εκτιμήσεις  είτε  με  το  σύστημα  της  περιοδικής  απογραφής  είτε  με  της  διαρκούς

απογραφής, είναι αντικειμενική και η αξία των αποθεμάτων πλησιάζει προς την τιμή

ή το κόστος αντικατάστασης.

Ημερομηνία
Ποσότητα
σε τόνους

Τιμή ανά τόνο σε
ευρώ

Κόστος κτήση
σε ευρώ

Εκδοθείσες
πωλήσεις

Συνολικό κόστος

1/6/2015 3 400
Αποθέματα

αρχής
3*400=1200

2/6/2015 8 350 8*350=2800
3*400=1200
8*350=2800

6/6/2015
3*400=1200
3*350=1050

5*350=1750

15/6/2015 4 370 4*370=1480
5*350=1750
4*370=1480

20/6/2015
5*350=1750
2*370=740

2*370=740

 Κλείσιμο Αγορές=4280 Κόστος Αποθέματα
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Πωλήσεων=474
0

τέλους=740

Μέθοδος LIFO

Κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εξαγωγή προέρχεται από την τελευταία

εισαγωγή (last in – first out) και ότι τα αποθέματα τέλους χρήσης προέρχονται από τις

παλαιότερες εισαγωγές. Η αρχή του υπολογισμού γίνεται από την πρώτη αγορά της

χρήσης.  Η μέθοδος  LIFO είναι  η  αντίθετη από την FIFO και  επειδή οι  εξαγωγές

γίνονται  αντίθετα  από  τη  σειρά  εισαγωγής  λέγεται  και  μέθοδος  της  αντίστροφης

σειράς εξάντλησης των αποθεμάτων. Το πλεονέκτημά της είναι ότι  η τιμή κτήσης

καθώς και το κόστος πωληθέντων βασίζεται στις τρέχουσες τιμές της αγοράς και έτσι

συγκρίνεται σωστότερα με τα έσοδα από πωλήσεις. Η μέθοδος αυτή δείχνει λιγότερα

κέρδη και συνεπώς μειώνει τον φόρο εισοδήματος και ενδείκνυται σε περιόδους που

υπάρχει μεγάλη άνοδος τιμών. 

Ημερομηνία
Ποσότητα
σε τόνους

Τιμή ανά τόνο σε
ευρώ

Κόστος κτήση
σε ευρώ

Εκδοθείσες
πωλήσεις

Συνολικό κόστος

1/6/2015 3 400
Αποθέματα

αρχής
3*400=1200

2/6/2015 8 350 8*350=2800
3*400=1200
8*350=2800

6/6/2015 6*350=2100
3*400=1200
2*350=700

15/6/2015 4 370 4*370=1480
3*400=1200
2*350=700
4*370=1480

20/6/2015 4*370=1480 2*400=800
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2*350=700
1*400=400

 Κλείσιμο Αγορές=4280
Κόστος

Πωλήσεων=468
0

Αποθέματα
τέλους=800

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η  σύγκλιση  και  εναρμόνιση  των  λογιστικών  προτύπων  αποτελεί  μία  σύγχρονη

αναγκαιότητα,  δεδομένων  των  επιδράσεων  της  παγκοσμιοποίησης,  της

απελευθέρωσης  του  εμπορίου  και  της  ραγδαίας  ανάπτυξης  των  κεφαλαιαγορών,

καθώς το σύγχρονο επενδυτικό κοινό, οι ρυθμιστικές και φορολογικές αρχές αλλά και

το σύνολο των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων απαιτούν

την αξιόπιστη, συγκρίσιμη και ασφαλή απεικόνιση της σχετικής χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης. Τα ΔΛΠ αποτελούν τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα πρωτοβουλία

εναρμόνισης  των  λογιστικών  πρακτικών  ανά  τον  κόσμο  και  χρησιμοποιούνται

σήμερα  σε  πάνω  από  100  χώρες,  οικοδομώντας  έτσι  μία  ολοκληρωμένη  βάση
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συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων και  ρύθμισης της  αγοράς από τη

σκοπιά της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης. 

Στην Ελλάδα, σε μία προσπάθεια σύγκλισης των εγχώριων λογιστικών προτύπων με

τη φιλοσοφία των ΔΛΠ αλλά και τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες, η ψήφιση του

νόμου 4308/2014 και η πρακτική εφαρμογή του από το επόμενο έτος αναμένεται να

συμβάλλει στην καταπολέμηση της πολυνομίας και την κατάργηση των κοστοβόρων

και γραφειοκρατικών διαδικασιών, με την εισαγωγή των νέων ΕΛΠ, παρέχοντας ένα

ασφαλές, ολοκληρωμένο και αξιόπιστο πλαίσιο διαχείρισης της χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης  και  δίνοντας  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  άρση  των  διοικητικών

επιβαρύνσεων  των  μικρών  επιχειρήσεων.  Πράγματι,  ένας  από  τους  βασικότερους

στόχους του νέου νόμου, όπως αναφέρεται και στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/34/ΕΕ,

είναι η προτεραιότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υπό την έννοια πως η

διοικητική και κανονιστική επιβάρυνση θα πρέπει να αντιστοιχεί με το μέγεθος της

επιχείρησης, ώστε αυτή να αναπτύσσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. 

Στο πλαίσιο αυτό, μία σημαντική καινοτομία του νέου νομοθετήματος όσον αφορά

την  αποτίμηση  των  αποθεμάτων  είναι  η  ρητή  κατάργηση  της  μεθόδου  LIFO,  σε

αντιστοιχία με τις κατευθύνσεις των ΔΛΠ. Σε αντίθεση με τα αμερικάνικα GAAP που

επιτρέπουν τη  LIFO, τα ΔΛΠ, όπως και τα νέα ΕΛΠ φαίνεται πως είναι καλύτερα

προσαρμοσμένα στις  τρέχουσες  οικονομικές  συνθήκες,  επιτρέποντας  τις  μεθόδους

FIFO και  μέσου  σταθμικού  κόστους,  καθώς  και  οποιαδήποτε  άλλη  παραδεκτή

λογιστικά  μέθοδο,  δεδομένου  ότι  η  LIFO είναι  χρήσιμη  κυρίως  σε  περιόδους

πληθωριστικής  ανόδου,  παρέχοντας  παράλληλα  σημαντικά  φορολογικά

πλεονεκτήματα που οικοδομούν ένα πλαίσιο αθέμιτου ανταγωνισμού που δεν συνάδει

με  την  επιθυμητή  οικονομική  πραγματικότητα.  Επιπλέον,  η  κατάργηση  της  LIFO

βοηθάει  στην  περαιτέρω  σύγκλιση  των  ΕΛΠ  με  τα  ΔΛΠ,  ενισχύοντας  τη

συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων και αυξάνοντας την ικανότητα των

ελληνικών επιχειρήσεων να αντλούν πόρους.

Από  την  άλλη  πλευρά,  η  μετάβαση  στις  αποδεκτές  βάσει  του  νόμου  4308/2014

μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων από τη μέθοδο LIFO ενδέχεται να ενέχει και

ορισμένους κινδύνους για τις επιχειρήσεις, καθώς απαιτεί εσωτερικές αλλαγές και

δεδομένου  ότι  χρησιμοποιείται  για  φορολογικούς  λόγους  πιθανόν  να  πλήξει  το

εισόδημά τους και,  άρα, την ανταγωνιστικότητά τους. Αν και είναι πολύ νωρίς να
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εξαχθούν  συμπεράσματα  σχετικά  με  την  επίδραση  του  νέου  νόμου  στη

δραστηριότητα, αποδοτικότητα και κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων, στην

παρούσα εργασία επιχειρήθηκε μία πρώτη αποτίμηση σχετικά με τις αλλαγές που τα

νέα ΕΛΠ επιφέρουν όσον αφορά την αποτίμηση των αποθεμάτων στις επιχειρήσεις

υγραερίου και συγκεκριμένα αναφορικά με την κατάργηση της μεθόδου LIFO. 

Εν  κατακλείδι,  η  αποτίμηση  των  αποθεμάτων  αποτελεί  ένα  ζήτημα  ιδιαίτερου

λογιστικού  χειρισμού  που  διευθετείται  επαρκώς  από  τα  νέα  ΕΛΠ  βάσει  και  των

κατευθύνσεων των ΔΛΠ, ιδιαίτερα μετά την κατάργηση της μεθόδου LIFO, η οποία

έχει  δεχθεί  σημαντική  κριτική  και  στην πραγματικότητα δεν  εφαρμόζεται  ευρέως

στην  Ελλάδα  και  γενικότερα  στον  ευρωπαϊκό  χώρο,  δεδομένων  των

αποπληθωριστικών τάσεων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση

στην  ορθολογική  και  ρεαλιστική  λογιστική  απεικόνιση  και  επιμέτρηση  των

αποθεμάτων, καθώς αυτή συνδέεται άμεσα με την αξία τους, την κερδοφορική τους

ικανότητα και, γενικότερα, με τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων. Όσον

αφορά τα νέα ΕΛΠ, είναι πολύ νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον

αντίκτυπό  του  στις  ελληνικές  επιχειρήσεις  και,  για  το  λόγο  αυτό,  η  μελλοντική

έρευνα θα πρέπει να εστιάσει στη μελέτη των πιθανών αλλαγών που θα επέλθουν σε

επίπεδο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικής διαχείρισης της

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
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εταιρειών. 
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