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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο 

επραξηζηίεο κνπ ζηνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη ζπλερώο δίπια κνπ θαη απνηεινύλ αξσγνί 

ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ζηελ δσή κνπ. 

 

Πξώηα από όια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, δειαδή ηνπο αλζξώπνπο 

πνπ ζηάζεθαλ δίπια θαη κε ζηήξημαλ κε όηη κέζα είραλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ Παλαγηώηε θαη Σαιώκε γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ κνπ πξόζθεξαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ αιιά θαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο κνπ όια απηά ηα ρξόληα. Επίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηελ δίδπκε αδεξθή κνπ Μαξία πνπ απνηειεί πεγή έκπλεπζεο από ηελ κέξα πνπ 

γελλήζεθα ζε νηηδήπνηε πινπνηώ. 

 

Τέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο  

Φξεµαηννηθνλνµηθήο θαη Λνγηζηηθήο νη νπνίνη έζεζαλ ηα θίλεηξα ηεο αλαδήηεζεο ζε 

λέα επηζηεκνληθά πεδία θαζώο θαη ηεο δηάζεζεο γηα ζπλερή κάζεζε θαη εμέιημε. 

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή µνπ, θύξην 

Παλαγηώηε Ταρπλάθε πνπ ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαηέζηεζε δπλαηή ηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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ΤΝΟΦΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν: «Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 2 Απνζέκαηα», έγηλε ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζηεξηδφκελε ζε δηεζλή θαη 

εγρψξηα βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία.  

Με ηελ παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν 2 πνπ αθνξά ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ Απνζεκάησλ. Γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη ηνπ Γ.Λ.Π. 2, φπσο επίζεο θαη γηα 

ηα Δ.Λ.Π. . Δπηπιένλ ζηελ εξγαζία ζπγθεληξψλνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ Γ.Λ.Π. 

2 θαη ηνπ Δ.Λ.Π. ζην θνκκάηη πνπ πεξηιακβάλεη ηα Απνζέκαηα. 

Απφ ηελ εθπφλεζε ηεο παξαθάησ εξγαζία πξνθχπηεη, φηη ε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. 

έξρεηαη λα δψζεη ιχζε ζηα δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, πξνζθέξνληαο ιχζεηο φπσο ζπγθξηζηκφηεηα θαη 

αμηνπηζηία ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Γ.Λ.Π. 2 νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ απνζεκάησλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

Δηζαγσγή ζηα Γ.Π.Υ.Α 

 

1.1 Γενικά για ηα Γ.Π.Υ.Α. 

Ζ αλάπηπμε, ε κεγέζπλζε θαζψο θαη ε επαθφινπζε επηρεηξεκαηηθή ελνπνίεζε ησλ 

εηαηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ηεο άπνςεο φηη ε ρξεκαηηθή εηζθνξά ηνπ 

κεηφρνπ – επελδπηή ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ εηαηξηθψλ θεθαιαίσλ δελ 

ζα πξέπεη λα επηβάιιεη απφ κφλε ηεο θαη ηελ ηαπηφρξνλε ππνρξέσζε ηεο ελεξγνχο 

ηνπ αλάκημεο ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία επελδχεη. 

Ζ δεκηνπξγία ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξεκαηηθψλ – εηαηξηθψλ κνξθψλ πξνέβαιε, ηφζν 

ηελ αλάγθε γηα έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξνρήο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

δειαδή ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη 

νκνηφκνξθεο εκθάληζεο ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ ινγαξηαζκψλ ζε εζληθφ αιιά θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν, φζν θαη ηελ ππνρξέσζε γηα έιεγρν ησλ δηελεξγνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 

ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
1
 

Οπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ 

είλαη ε χπαξμε θαη πηνζέηεζε αξρψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ δελ 

παξακέλνπλ αλαιινίσηα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αιιά αληίζεηα , ππφθεηληαη ζε 

ζπλερή αλαζεψξεζε, αλαπξνζαξκνγή θαη αλαδηαηχπσζε, φηαλ, θπζηθά κεηαβιεζνχλ 

νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθαλ. Απηφ πνπ έρεη πάλησο, ηδηαίηεξε, 

ζεκαζία είλαη ε νκνηφκνξθε, θαζνιηθή θαη εληαία ηνπο εθαξκνγή ζπκβάιινληαο έηζη 

ζηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
2
 

 

                                                           
1
 Υξήζηνο Νεγθάθεο, 2015 , Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο I.F.R.S Θεσξία θαη 

Δθαξκνγέο ζει. 23 
2
 Με ηνλ φξν νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, λννχληαη: (α) ε Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο, (β) ε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ, (γ) ε 

Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, (δ) ε Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ, (ε) νη εκεηψζεηο. 
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1.2 Διζαγωγή ζηα Γ.Π.Υ.Α και Γ.Λ.Π. 2 

Ωο αξσγφο ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο απνηέιεζε ε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, πνπ ήξζαλ λα επηιχζνπλ ηα 

ζπλερή δεηήκαηα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ έιιεηςε ελφο ζπζηήκαηνο εληαίνπ 

ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ.  

Σα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο απνηεινχλ έλα νξγαλσκέλν θαη 

εληαία απνδεθηφ ζχζηεκα ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο 

ρεηξηζκφ ινγηζηηθψλ δεηεκάησλ θαη ζπληζηά εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ αλά ηνλ θφζκν. Δπηπιένλ ηα 

Γ.Π.Υ.Α/Γ.Λ.Π. πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο (επελδπηέο, ειεγθηέο θ.ιπ.) ηνπο 

νκνηνκνξθία θαη ηελ δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη θαη επθνιία ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ.   

ηελ παξαθάησ δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχεηαη θαη ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 2 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ Απνζεκάησλ. Δπηπιένλ παξέρεη νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ Απνζεκάησλ αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο 

απνηίκεζεο ηνπο. Οη ηξφπνη απνηίκεζεο πνπ επηηξέπνληαη απφ ην Γ.Λ.Π. 2  είλαη ε 

κέζνδνο ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ Κφζηνπο θαη ε κέζνδνο ηεο F.I.F.O. (First In – First 

Out). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

2.1 κοπόρ ηηρ Βιβλιογπαθικήρ Δπιζκόπηζηρ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε θαη επίπνλε 

δηαδηθαζία, ε νπνία δηελεξγείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αξρή ηεο εθπφλεζεο κηαο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Απνηειεί κηα νξγαλσκέλε 

θαηαγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο πεξηνρήο πνπ εμεηάδεηαη θαη ησλ ρξήζηκσλ δεηεκάησλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή. Αξθεηά ζεκαληηθή πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ην 

ζέκα ηεο πηνζέηεζεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη 

ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ Απνζεκάησλ φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Γηεζλέο 

Λνγηζηηθφ Πξφηππν 2 ππήξμε ε κειέηε μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

αξζξνγξαθίαο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά αλά ηνλ θφζκν. 

2.2 Τιοθέηηζη ηων Γ.Π.Υ.Α 

ην άξζξν ηνπο νη G.Sylwia θαη S.Showerman (2010) εμεηάδνπλ ηηο πξννπηηθέο θαη 

ηηο πξνθιήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηελ ακεξηθάληθε νηθνλνκία. Αξρηθά ε θαζηέξσζε ελφο 

εληαίνπ ζπλφινπ παγθφζκησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πςειήο πνηφηεηαο απνηέιεζε 

ζέκα απμαλφκελεο ζεκαζίαο, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ελνπνηεκέλεο θεθαιαηαγνξέο απαηηνχλ ζπγθξηζηκφηεηα θαη δηαθάλεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ  παγθνζκίσο. Σα Γ.Π.Υ.Α. είλαη έλα ζχλνιν 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην International Accounting Standards 

Board (IASB), ην νπνίν θαζηέξσζε ηα Γ.Π.Υ.Α. παγθνζκίσο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ δεκνζίσλ εηαηξηψλ. Πεξηζζφηεξεο απφ 12.000 

δεκφζηεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηα 

Γ.Π.Υ.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

πξηλ ην 2010. ε άιιεο ρψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Καλαδά θαη ηεο Ηλδίαο ε 

κεηάβαζε ζηα Γ.Π.Υ.Α. αλακελφηαλ απφ ην 2011. Αθφκε ζε πνιιέο ρψξεο, ηδησηηθέο 

εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα πνηνηηθφηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 

ξπζκηζηηθέο αξρέο ησλ Ζ.Π.Α αλαγλσξίδνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο αλάγθεο ησλ 

επελδπηψλ θαη ηελ ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο κε ην κεξίδην αγνξάο ησλ Ζ.Π.Α λα κεηψλεηαη ζηαζεξά. Πην ζπγθεθξηκέλα 
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απφ ηελ έθζεζε ηεο Standard & Poor ην 2009, ε αγνξά ησλ Ζ.Π.Α απνηειεί ιηγφηεξν 

απφ ην 41% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θεθαιαίνπ, κηα ζεκαληηθή πηψζε αλ ζθεθηεί 

θαλείο φηη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 2004 ήηαλ ζρεδφλ 53% ζχκθσλα κε ζρεηηθή 

έθζεζε ηεο Standard & Poor. Ζ ακεξηθάληθε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC) 

ηάρζεθε ππέξ ελφο εληαίνπ παγθφζκηα ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 

1990. Απφ ην 2002, έγηλαλ πξνζπάζεηεο απφ ην Financial Accounting Standards 

Board (FASB) θαη ην IASB ψζηε λα αλαπηπρηνχλ θνηλά θαη πςειήο πνηφηεηαο 

ινγηζηηθά πξφηππα. Σν 2008 ε Commission πξφηεηλε έλα πιάλν ην νπνίν θαζφξηδε 

βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηάιιεια νξφζεκα πνπ πξνσζνχζαλ δηαδηθαζίεο 

απνδνρήο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηηο Ζ.Π.Α. Σν Φεβξνπάξηνπ ηνπ 2010 ε ακεξηθάληθε 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξά δεκνζίεπζε κειέηε φπνπ εμεηαδφηαλ ην αληίθηππν πνπ ζα 

έρνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ακεξηθάληθσλ 

νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. Έηζη ηα Γ.Π.Υ.Α. απέθηεζαλ νπζηψδεο θαη ξεαιηζηηθφ 

αληίθηππν ζε έλα ζπλερψο απμαλφκελν ζχλνιν ακεξηθάληθσλ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ εηαηξηψλ. Δπίζεο πνιιέο ακεξηθάληθεο εηαηξίεο έρνπλ ζπγαηξηθέο ζην 

εμσηεξηθφ, ζε ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππνρξεσηηθά ηα Γ.Π.Υ.Α. ζηελ θαηάξηηζε  

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ πνιιέο ακεξηθάληθεο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ θαηαξηίδνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ GAAP είλαη 

δηαηεζεηκέλεο λα κεηαηξέπνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ψζηε λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε ζχγθξηζε κε 

μέλνπο αληαγσληζηέο. Σέινο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε 

ε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζην ακεξηθαληθφ νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη θαζψο πξνζθέξνπλ 

πνηνηηθφηεξεο ινγηζηηθέο εθαξκνγέο ζε ζρέζε κε ηα GAAP.
3
   

Ζ M.Cordazzo (2008) ζην άξζξν ηεο εμεηάδεη ην αληίθηππν ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ ζηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο. Αξρηθά ε Δπξσπατθή 

Commission απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπάξην ηνπ 2005 απαίηεζε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ 

πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξηψλ ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Ζ κεηαθνξά ζηα ΓΛΠ/ΓΠΥΑ 

αληηπξνζψπεπε πνιιά πεξηζζφηεξα απφ κηα αιιαγή ζηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο θαη νη 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο έπξεπε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ βαζκφ πνπ ζα επεξεάζνπλ ηηο 

απνδφζεηο ηνπο νη ινγηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εζληθψλ GAAP θαη ησλ ΓΠΥΑ. 

                                                           
3
 Gornik-Tomaszewski, Sylwia, and Steve Showerman. "IFRS in the United States: Challenges and 

opportunities." Review of Business30.2 (2010): 59. 
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Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηηαιηθψλ GAAP θαη ησλ ΓΠΥΑ αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

ζπλδηαιιαγή ησλ Καζαξψλ Δζφδσλ θαη ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ησλ εηζεγκέλσλ 

ηηαιηθψλ εηαηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαλεξσζνχλ νη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηεο 

κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ. Σα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ην αληίθηππν ζηα Καζαξά Έζνδα 

ζα είλαη νπζηαζηηθφηεξν απφ φηη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ησλ κεηφρσλ. Αθφκε 

κεκνλσκέλεο παξαηεξήζεηο ηεο έξεπλαο δείρλνπλ πην ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ ΓΠΥΑ θαη ησλ ηηαιηθψλ GAAP ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ζπλέλσζεο 

επηρεηξήζεσλ, ησλ πξνβιέςεσλ, ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Σέινο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα ΓΠΥΑ θαη ηα 

ηηαιηθά GAAP έρνπλ κεηαμχ ηνπο αξθεηέο δηαθνξέο θαη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ ζα 

επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ηεο Ηηαιίαο.
4
 

ην άξζξν ηνπο ν Υ.πάζεο θαη ε Δ.Γεσξγαθνπνχινπ (2010) εμεηάδνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαθνξά ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ ζηα ΓΠΥΑ 

ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε 

επέθηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ θαη αγνξψλ θεθαιαίσλ νδήγεζε ζηελ 

απαίηεζε πςειήο πνηφηεηαο ινγηζηηθψλ κέζσλ. Ζ λνκηθή ξχζκηζε No. 1606/2002 

εθαξκφζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνπνίεζεο, θαη ζπλεπάγεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή 

πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ  απφ φιεο ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ 

ην 2005 θαη κεηά. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ην θαηά πφζν 

ε ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ ζηελ Δ.Δ έρεη επεξεάζεη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ ζε ζρέζε κε 

ηηο εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα. ε δείγκα 38 

ειιεληθψλ βηνκεραληψλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαη 

κε ηα ΓΠΥΑ θαη κε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα ην έηνο 2004 θαη επίζεο ήηαλ 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, αλαιχζακε ηηο πνζνηηθέο επηδξάζεηο 

ηεο πηνζέηεζεο ησλ ΓΠΥΑ ζε βαζηθνχο ινγηζηηθνχο δείθηεο ζε ζχγθξηζε κε απηνχο 

ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε πηνζέηεζε 

ησλ ΓΠΥΑ επεξεάδεη ην κέγεζνο ησλ ινγηζηηθψλ δεηθηψλ φπσο ηνπ δείθηε 

Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ, ηνπ δείθηε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξνο ην 

ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ηνπ δείθηε επηπέδνπ Κεθαιαηαθήο Μφριεπζεο θαη ηνπ 

δείθηε Πεξηζσξίνπ Κεθαιαηαθήο Μφριεπζεο. Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα εληζρχνπλ 

                                                           
4
 Cordazzo, Michela. "The impact of IAS/IFRS on accounting practices: evidence from Italian listed 

companies." Séminaire DEMA/ERM (2008). 
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ηε ζπληεξεηηθή θχζε ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε ζρέζε κε ησλ ΓΠΥΑ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα Ίδηα Κεθάιαηα, ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα ζπλνιηθά 

ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαηαγξάθνπλ πςειφηεξεο ηηκέο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

απφ φηη κε ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα. Οη ιφγνη πνπ παξαηεξνχληαη αιιαγέο 

ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο είλαη φηη κε ηα ΓΠΥΑ πηνζεηνχκε θαλφλεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εχινγε αμία θαη ζέηνπλ απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο ζε νξηζκέλα 

ινγηζηηθά ζέκαηα. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχκε λα βγάινπκε ην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ΓΠΥΑ πξνζθέξνπλ πνηνηηθφηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα 

ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα.
5
 

ην άξζξν ηνπο, ε A.Jeffers θαη ν S.Askew (2010) εμεηάδνπλ ηηο επθαηξίεο θαη ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κε ηελ ρξήζε ησλ 

ΓΠΥΑ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Σα ζπκβνχιηα ησλ FASB θαη 

IASB εξγάζηεθαλ επίκνλα γηα ηελ πινπνίεζε ελφο εληαίνπ ζπλφινπ παγθφζκησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Πιένλ κε ηελ δεκηνπξγία ησλ ΓΠΥΑ έρνπλ ηεζεί ηα ζεκέιηα 

γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο αλαγθαηφηεηαο. Παξφια απηά ε ζχγθιηζε ηνπο κε ηα 

GAAP ηεο εθάζηνηε ρψξαο αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη πνιιά ινγηζηηθά δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε φηη έρεη λα θάλεη κε 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο θεξεγγπφηεηαο, ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο 

αγνξάο θαη ηεο θεξδνθνξίαο. Δπηπιένλ δεηήκαηα ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμάιεηςε 

ηεο κεζφδνπ ηεο LIFO σο εξγαιείν απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ. ε απηφ ην ζεκείν 

αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη παξφιν πνπ ηφζν ηα ακεξηθάληθα GAAP φζν θαη ηα 

ΓΠΥΑ κέζσ ηνπ ΓΛΠ 2 νξίδνπλ ηελ απνγξαθή κε παξφκνην ηξφπν, ππάξρεη 

απφθιηζε ζε φηη αθνξά ηελ απνηίκεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηελ παξάζεζε ησλ 

απνζεκάησλ. Σέινο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε απφθιηζε απηή κπνξεί λα έρεη 

ηεξάζηην αληίθηππφ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη γεληθά ζηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
6
 

 

                                                           
5
 Georgakopoulou, Eleftheria, Charalambos Spathis, and Iordanis Floropoulos. "The transition from the 

Greek accounting system to IFRS: evidence from the manufacturing sector." International Journal of 

Managerial and Financial Accounting 2.1 (2010): 4-19. 

 
6
 Jeffers, Agatha E., and Sidney Askew. "Analyzing financial statements under IFRS-opportunities & 

challenges." Journal of Leadership, Accountability and Ethics 8.1 (2010): 1. 
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ην άξζξν ηνπο ε J.Horton, o G.Serafeim θαη ε I.Serafeim (2013) εμεηάδνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ηεο πηνζέηεζεο ησλ ΓΠΥΑ ζην πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηαπηζηψζεθε φηη κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ ηα 

ζθάικαηα πξνβιέςεσλ κεηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ πηνζέηεζαλ 

ηα ΓΠΥΑ. Δπίζεο ηα ζθάικαηα πξνβιέςεσλ κεηψζεθαλ θαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ πηνζέηεζαλ εζεινληηθά ηα ΓΠΥΑ αιιά ηα απνηειέζκαηα ηνπο είλαη 

κηθξφηεξα απφ απηά ησλ νπνίσλ ε πηνζέηεζε ήηαλ ππνρξεσηηθή. Αθφκε απφ ηελ 

έξεπλα απνδεηθλχεηαη φηη ε κείσζε ζηα ζθάικαηα πξνβιέςεσλ νθείιεηαη ζηηο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα GAAP ηεο εθάζηνηε ρψξαο θαη ηα ΓΠΥΑ. 

Δθκεηαιιεπφκελνη ηηο επηκέξνπο έξεπλεο πάλσ ζην ζέκα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

φηη κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ, νη επελδπηέο ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ αχμεζε ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο θαη απφ ηελ ιήςε πνηνηηθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο νδεγψληαο έηζη ζε έλα πνιχ πην βειηησκέλν πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο. 

Ωο εθ ηνχηνπ κπνξνχκε εχθνια λα αλαθέξνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα κπνξεί λα 

επηθέξεη θαη αχμεζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. πκπεξαζκαηηθά, αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο παξέρεη 

πινπξαιηζκφ απφ σθέιεηεο.
7
 

ην άξζξν ηνπο, ν A.Mutawaa θαη ν A.Hewaidy (2010) εμεηάδνπλ ην κέγεζνο ηεο 

ζχγθιηζεο ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξηψλ ζην Κνπβέηη θαη ζπγρξφλσο παξέρεη ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο 

ηεο ζχγθιηζεο. Οη παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ε 

θεξδνθνξία, ε κφριεπζεο, ε ξεπζηφηεηα, ν ηνκέαο ηεο βηνκεραλίαο θαη ε ειηθία ηεο 

εηαηξίαο. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ αλαπηχρζεθε έλαο δείθηεο πνπ πεξηιάκβαλε 101 

ζηνηρεία γλσζηνπνίεζεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην ΓΛΠ 12 (Γλσζηνπνίεζε 

πκκεηνρψλ ζε άιιεο Οληφηεηεο). Οη εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ δείγκαηνο 48 κε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ εηαηξηψλ εμέηαζαλ πξνζεθηηθά ηνλ παξαπάλσ δείθηε. Σα 

επξήκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην επίπεδν ηεο πιήξεο ζχγθιηζεο γηα ηηο εηαηξίεο 

πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα αληηζηνηρεί θαηά κέζν φξν ζην 69% ησλ 

απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο δείρλνπλ φηη κφλν ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο θαη ν 

ηχπνο ηεο βηνκεραλίαο έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο 

                                                           
7
 Horton, Joanne, George Serafeim, and Ioanna Serafeim. "Does mandatory IFRS adoption improve the 

information environment?." Contemporary Accounting Research 30.1 (2013): 388-423. 



13 
 

απφ ην ΓΛΠ, κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπο λα απέρνπλ ζεκαληηθά απφ ην κεδέλ. Οη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληεο. πκπεξαζκαηηθά, ππάξρνπλ 

κεγάιεο αλάγθεο γηα πην δηεπξπκέλεο έξεπλεο φπνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο απφ θάζε θξάηνο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ εζληθφ 

πνιηηηζκφ, ηνπο θνξείο εθαξκνγήο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 
8
 

2.3 Γ.Λ.Π. 2 – Αποθέμαηα 

Οη S.Sedki, A.Smith θαη A.Strickland (2014) ζην άξζξν ηνπο εμεηάδνπλ ηηο δηαθνξέο 

θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ ΓΥΠΑ θαη GAAP ζηνλ ηνκέα ησλ απνζεκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αλάπηπμε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

ζηελφηεξσλ δεζκψλ θαη κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ πξνέθπςε ε αλάγθε γηα έλα ζχζηεκα δηεζλψο θνηλνχ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ. Ζ 

ηδέα ηεο πηνζέηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο δηεζλνχο ζχγθιηζεο πάλσ ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο 

πξφθπςε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50. Μέρξη ζήκεξα πάλσ απφ 100 ρψξεο, θιίλνπλ 

είηε ζηελ εθαξκνγή είηε ζην λα επηηξέςνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ ζηηο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηέο. Δπηπιένλ γίλεηαη κλεία φηη 

νη εηαηξίεο απφ ηελ Ακεξηθή πξέπεη αλαπφθεπθηα λα εθαξκφζνπλ ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα αλ ζέινπλ λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Έηζη ινηπφλ απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ GAAP θαη ησλ ΓΠΥΑ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη ηα GAAP εζηηάδνπλ ζην λα παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο ζε πηζαλά δεηήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ηνκείο ησλ απνζεκάησλ, ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ, ελψ ηα ΓΠΥΑ πξνηίζεληαη λα 

παξέρνπλ ιχζεηο θαη απαληήζεηο ζηεξηδφκελα ζε νξγαλσκέλεο ινγηζηηθά δνκέο πνπ 

εχθνια πξνζαξκφδνληαη εζηηάδνληαο έηζη θαιχηεξα ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ. Παξά ηελ πξνζπάζεηα ησλ GAAP λα παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο 

γηα ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, πνηέ δελ ζα είλαη αιάζεηα. Ζ επηηπρία ησλ GAAP 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη 

ζε κηα ζπλερψο εμειηζζφκελε παγθφζκηα νηθνλνκία. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

ζπκπεξάλνπκε, φηη κέζα απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ ζπλερή εμέιημε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη ζα παξνπζηαζηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ ηα  

                                                           
8
 Al Mutawaa, Abdullah, and Aly M. Hewaidy. "Disclosure level and compliance with IFRSs: An 

empirical investigation of Kuwaiti companies." The International Business & Economics Research 

Journal 9.5 (2010): 33. 
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GAAP ζα απνηχρνπλ λα εμειηρζνχλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ έγθαηξα ηα ινγηζηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ.
9
 

Οη S.Krishnan θαη P.Lin (2012) ζην άξζξν ηνπο εμεηάδνπλ ηελ δηαδηθαζία απνηίκεζε 

ησλ απνζεκάησλ ππφ ηελ αηγίδα ησλ ΓΠΥΑ θαη ησλ ακεξηθάληθσλ GAAP.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC) ησλ Ζ.Π.Α 

βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ην αλ νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Ζ.Π.Α κπνξνχλ λα εθδίδνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ηε ρξήζε ησλ ΓΠΥΑ. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη θαη ε αλεζπρία ησλ 

δηεπζπληψλ ινγηζηεξίνπ θαζψο ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ είλαη κηα εθ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ εξγαζηψλ. Παξφιν πνπ ηα ΓΠΥΑ θαη ηα ακεξηθάληθα GAAP έρνπλ 

θνηλέο απαηηήζεηο ζηελ δηαδηθαζίαο απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, δηαθέξνπλ θαηά ηελ 

αξρηθή επηκέηξεζε ηνπο, γηα ηηο επαθφινπζεο επηκεηξήζεηο, γηα ηελ παξάζεζε ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ θαη γηα ηηο θνξνινγηθέο ηνπο επηπηψζεηο. Σέινο ζπκπεξαίλνπκε φηη 

ε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ απαηηεί φρη κφλν ηνλ ζπληνληζκφ πνιιψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ 

φπσο ε Γεκφζηα Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Δπνπηείαο (PCAOB), ε Τπεξεζία 

Δζσηεξηθψλ Δζφδσλ (IRS) θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC) αιιά ζα αζθήζεη 

πίεζε θαη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αλαβαζκίζνπλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα, ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο ειέγρνπο θαη ηνλ θνξνινγηθφ 

ηνπο ζρεδηαζκφ. 
10

 

ην άξζξν ηνπο νη A.Hannan Mia θαη A.Qamruzzaman (2016) εμεηάδνπλ ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ ζχγθιηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζην 

Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 2 (ΓΛΠ 2) ζηηο βηνκεραλίεο κεηαπνίεζεο ηνπ 

Μπαγθιαληέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

απνηίκεζεο ησλ ά πιψλ θαη ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ην  48,5% ησλ 

βηνκεραληψλ κεηαπνίεζεο ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ Κφζηνπο 

(ACM) θαη αθνινπζεί κε 30% ε κέζνδνο Lower of Cost or Market (LCM), ελψ ζηελ 

απνηίκεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ην 85% ησλ βηνκεραληψλ κεηαπνίεζεο 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ κέζνδν LCΜ. ην άξζξν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ κέζνδν LCΜ, ζε 

απηή ηελ κέζνδν απνηηκνχκε ηα απνζέκαηα ζηελ ρακειφηεξε ηηκή θφζηνπο ηνπο ή 

                                                           
9
 Sedki, S. Sam, Abby Smith, and Aissa Strickland. "Differences and similarities between IFRS and 

GAAP on inventory, revenue recognition and consolidated financial statements." Journal of 

Accounting and Finance 14.2 (2014): 120. 

 
10

 Krishnan, Sudha. "Inventory valuation under IFRS and GAAP." Strategic finance 93.9 (2012): 51. 

 



15 
 

ζηελ ρακειφηεξε αγνξαία ηηκή. Απηή ε κέζνδνο θαηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο κεηψλνληαο ηελ θαηαρσξεκέλε αμία ηνπ απνζέκαηνο ζηελ 

ρακειφηεξε ηηκή θφζηνπο ή αγνξάο. Παξφια απηά ε κέζνδνο παχεη λα ηζρχεη απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ ηα αγαζά πσινχληαη κε ζπκβφιαην ζηαζεξήο ηηκήο ή φηαλ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο LIFO γηα ηελ απνηίκεζε. Ζ 

έξεπλα ηνπ Abdul Hannan Mia έδεημε φηη νη βηνκεραλίεο κεηαπνίεζεο ζην 

Μπαγθιαληέο έρνπλ πιήξσο ζπκκνξθσζεί ζηνπο θαλφλεο ηνπ ΓΛΠ 2 φζν αθνξά ηελ 

απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ. Δπηπιένλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπκκφξθσζε ζηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απφ ηηο βηνκεραλίεο κεηαπνίεζεο ελζαξξχλεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ ζθνπεχνληαο έηζη ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπο ζηα ΓΠΥΑ. 

Σέινο εχθνια κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη κέζνδνη απνηίκεζεο ησλ 

απνζεκάησλ ζηηο βηνκεραλίεο κεηαπνίεζεο ηνπ Μπαγθιαληέο δηαθέξνπλ απφ 

βηνκεραλία ζε βηνκεραλία. Δπηπιένλ  ε επηινγή ηεο κεζφδνπ δηαθέξεη θαη εμαξηάηαη 

απφ ηελ θχζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ηηο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ.  Ζ πνηθηιία ζηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ 

δελ παξέρεη νκνηνκνξθία ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνζεκάησλ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξφια απηά ζηελ εξψηεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ή 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζηα ΓΠΥΑ θαη ζπγθξηκέλα ζην ΓΛΠ 2 ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πιήξε ζπκκφξθσζε ζηελ απνηίκεζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνζεκάησλ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ έιιεηςε νκνηνκνξθίαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
11

 

ην άξζξν ηνπο, νη C.Mulford θαη E.Comiskey (2008) εμεηάδνπλ ηηο πηζαλέο 

ζπλέπεηεο ηεο θαηάξγεζε ηεο LIFO σο κέηξν ζχγθιηζεο ζηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Ζ επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είρε πξναλαγγείιεη ηελ 

πιήξε πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Α. απφ ηηο ακεξηθάληθεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κέρξη ην 

2014, κε κεγάιν αξηζκφ εηαηξηψλ λα έρεη πηνζεηήζεη ηα δηεζλή πξφηππα πνιχ πην 

λσξίο απφ ην 2010.  Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιιαγέο πνπ ζα ζπκβεί κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΥΠΑ ζηα ινγηζηηθά πξφηππα ησλ Ζ.Π.Α είλαη ε θαηάξγεζε ηεο 

LIFO (Last in First out) σο κεζφδνπ απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ. Δπηπιένλ, εμαηηίαο 

ηεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ θαλφλα, δειαδή ηεο θαηάξγεζεο ηεο LIFO ζηελ 

απνηίκεζε, νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ έθαλαλ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ζα ράζνπλ ην 

                                                           
11

 Abdul Hannan Mia, ACMA Qamruzzaman. "INVENTORY VALUATION AND IAS-2 

COMPLIANCE." in Bangladeshi Manufacturing Industries, December 2016. 
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θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα πνπ ηνπο πξφζθεξε ε κέζνδνο. θνπφο απηήο ηεο κειέηεο 

είλαη ε εμέηαζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, ηνπ ηζνινγηζκνχ, ησλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ απαηηνχκελε 

κεηάβαζε απφ ηελ κέζνδν απνηίκεζεο ηεο LIFO ζε απηήο ηεο FIFO (First in First 

out). Ζ κειέηε έδεημε φηη πεξίπνπ ην 36% ησλ ακεξηθάληθσλ εηαηξηψλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ LIFO γηα ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ησλ απνζεκάησλ ηνπο. Αθφκε  

απφ ηελ εμέηαζε ελφο δείγκαηνο 30 επηρεηξήζεσλ κε ηελ κεγαιχηεξε εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ απηήο, δηαπηζηψζακε φηη, θαηά κέζν φξν εάλ νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ην 

2007 ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ FIFO σο κέζνδν απνηίκεζεο, ηα έζνδα πξν θφξσλ θαη ηα 

θαζαξά έζνδα ζα ήηαλ πςειφηεξα θαηά 11,97% θαη 7,42% αληίζηνηρα. Ζ ζεκεξηλή 

αλαινγία ζα ήηαλ πςειφηεξε θαηά 26,2% θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ζα ήηαλ πςειφηεξα 

θαηά 34,2%. Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ ην ζεκαληηθφ πνζφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο 

πνπ νθείινπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο, πνπ θπκαίλεηαη απφ εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα 

κέρξη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα αλ νη επηρεηξήζεηο απηέο είραλ πηνζεηήζεη ηελ FIFO 

σο κέζνδν απνηίκεζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη επελδπηέο, νη δαλεηζηέο θαη νη άιινη 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ πην 

πξνζεθηηθά ηηο εμειίμεηο ζε απηφ ην κέησπν.
12

 

ην άξζξν ηνπο, νη  A.Jeffers, M.Wei θαη S.Askew (2010) εμεηάδνπλ ην ζέκα ηεο 

κεηάβαζεο απφ ηα ακεξηθάληθα GAAP ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο επηπηψζεηο ζηελ απνηίκεζε ησλ 

απνζεκάησλ. Ζ ακεξηθάληθε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είρε πξναλαγγείιεη ηελ πιήξε 

πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ απφ ηηο ακεξηθάληθεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κέρξη ην 2014. Ζ 

κειέηε έδεημε φηη ε κεηάβαζε απφ ηα ακεξηθάληθα GAAP ζηα ΓΠΥΑ ζα θέξεη πνιιέο 

αιιαγέο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδνληαο ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

International Accounting Standards Board (IASB) πξνθχπηεη φηη ηα ΓΥΠΑ είλαη 

αλψηεξα ησλ ακεξηθαληθψλ GAAP θαζψο απηά πξνζθέξνπλ πην αθξηβή πξφβιεςε 

ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο  βαζηδφκελα ζηα απαξαίηεηα ινγηζηηθά κέηξα 

θαη πξνζδνθίεο. Δπίζεο πξνζθέξνπλ θαη νξζφηεξε εθηίκεζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηε ζέζε ηζρχνο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Σέινο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε κε ηελ βνήζεηα ηεο πξαγκαηνπνηνχζαο έξεπλαο 
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 Mulford, Charles W., and Eugene E. Comiskey. The potential consequences of the elimination of 

LIFO as a part of IFRS convergence. Georgia Institute of Technology, 2008. 
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φηη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ ηα νπνία είλαη αλψηεξα απφ εθείλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα ακεξηθάληθα GAAP.
13
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 Jeffers, Agatha E., Mengyu Wei, and Sidney Askew. "The Switch from US GAAP to IFRS-

Implications for Analysis Involving Inventories." Proceedings of The Northeast Business & Economics 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Γ.Π.Υ.Α. 

 

3.1 Σα Γιεθνή Ππόηςπα Υπημαηοοικονομικήρ Αναθοπάρ 

Σα ΓΠΥΑ (International Financial Reporting Standards – IFRS) απνηεινχλ έλα επξχ 

ζχλνιν ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (International Accounting Standards Board – IASB) 
14

θαη εθαξκφδεηαη 

απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ έδξα ζε έλα αξηζκφ θξαηψλ παγθνζκίσο.
15

 

Σα ΓΠΥΑ αληηθαηέζηεζαλ, ην 2005, ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ ήηαλ κέρξη ηφηε ζε 

ηζρχεη ζε φια ηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Δπηπιένλ, εθηφο ησλ 

28 ρσξψλ ηεο ΔΔ, ηα ΓΠΥΑ εθαξκφζηεθαλ θαη απφ άιιεο ρψξεο φπσο: ε 

Απζηξαιία, ε Ρσζία, ε Νέα Εειαλδία, ε Νφηηα Αθξηθή, ε Αξγεληηλή, ε Βξαδηιία, ν 

Καλαδάο, ε Κνξέα θαη ην Μεμηθφ.
16

 Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη, ηα ΓΠΥΑ εθαξκφδνληαη 

απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ ζε φιν ηνλ θφζκν πνπ ζεκαίλεη, φηη έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηεί νκνηφκνξθα ινγηζηηθά πξφηππα δει. 

ρξεζηκνπνηεί θνηλή «γιψζζα» ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ δηαζθαιίδεη εληαία θαη νκνηφκνξθή αληηκεηψπηζε ησλ 

πξαθηηθψλ ζεκάησλ θαη απνθεχγεηαη, έηζη, αθελφο ε ζχγρπζε θαη ε παξαπιάλεζε 

ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αθεηέξνπ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο κηαο 

επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη θαηάιιειεο επελδπηηθέο απνθάζεηο. 

Δπηπιένλ, ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

θεθαιαηαγνξάο θαη ηεο άληιεζεο θεθαιαίσλ.  

Ζ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ε δηαηήξεζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζπληζηνχλ άιιε κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο νινθιήξσζεο 

                                                           
14

 Σν πκβνχιην αληηθαηέζηεζε ην 2001 ηελ Δπηηξνπή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(International Accounting Standards Committee – IASC). θνπφο ηνπ πκβνπιίνπ είλαη, κεηαμχ 

άιισλ, ε αλάπηπμε πςειήο πνηφηεηαο πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (Zeff, 2002). 
15

 Grant – Thornton, (2009), pp. 29-67, Mackenzie et al. (2013), pp. 1-34, Christian and Ludenbach 

(2003), pp. 1-10. 
16

 Mackenzie et al. (2013), pp. 1-34 
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ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο κέζσ ησλ ΓΠΥΑ. Δπίζεο, εληζρχεηαη ε ειεχζεξε 

δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ ζηελ επξσπατθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη βνεζά ηηο 

εηαηξίεο λα αληαγσλίδνληαη ζε ηζφηηκε βάζε γηα ηελ εμεχξεζε δηαζέζηκσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηφζν ζηηο θνηλνηηθέο φζν θαη ζηηο δηεζλείο 

θεθαιαηαγνξέο. 
17

 

3.2 κοπόρ 

Ζ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ην 1989 ην «Πιαίζην 

Καηάξηηζεο θαη Παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» (Framework for the 

Preparation and Presentation of Financial Statements), ην νπνίν ζέηεη ηηο έλλνηεο πνπ 

δηέπνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Σν πιαίζην 

πηνζεηήζεθε ην 2001 απφ ην I.A.S.B. . 

Σν «Πιαίζην Καηάξηηζεο θαη Παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» δελ 

απνηειεί ινγηζηηθφ πξφηππν σο εθ ηνχηνπ δελ νξίδεη ηε ρξεζηκνπνίεζε θάπνηαο 

ινγηζηηθήο πνιηηηθήο γηα ζέκαηα αλαγλψξηζεο ή απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα 

νπνία ζπληάζζνληαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

Ζ Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη φηη ζηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο πνπ πηζαλφλ λα ππάξρεη αληίθαζε 

κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Πιαηζίνπ θαη ησλ Γ.Π.Υ.Α. (π.ρ. κε εθαξκνγή ηεο αξρήο 

ηεο νηθνλνκηθήο νπζίαο πάλσ απφ ην λνκηθφ ηχπν ζε θάπνηα Πξφηππα), πξέπεη λα 

ππεξηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ησλ Πξνηχπσλ. Ζ εμάιεηςε ησλ δηαθφξσλ απηψλ γίλεηαη 

κέζα απφ ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ Πιαηζίνπ, κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ.
18

 

θνπφο ηνπ «Πιαηζίνπ Καηάξηηζεο θαη Παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ» είλαη λα: 

 βνεζήζεη ηελ I.A.S.C. ζηελ αλάπηπμε θαηλνχξησλ Πξνηχπσλ θαη ζηελ 

αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ, 

 βνεζήζεη ηελ I.A.S.C. ζηελ ελαξκφληζε θαλνληζκψλ, ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 
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 Υξήζηνο Νεγθάθεο, 2015 , Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο I.F.R.S Θεσξία θαη 

Δθαξκνγέο ζει. 24 
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 Grant Thornton, 2009, ∆ηεζλή Πξφηππα Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο I.F.R.S Αλαιπηηθή 

Παξνπζίαζε, Σφµνο Α, Γ‟ Έθδνζε, Αλαζεσξεµέλε, Αζήλα, ζει. 41 
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Καηαζηάζεσλ, παξέρνληαο κηα βάζε γηα ηε κείσζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ επηηξέπνληαη απφ θάπνηα Πξφηππα, 

 βνεζήζεη ηα αξκφδηα εζληθά φξγαλα ζεζκνζέηεζεο Πξνηχπσλ ζηελ αλάπηπμε 

εζληθψλ Πξνηχπσλ, 

 βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη ζηελ επίιπζε 

ζεκάησλ πνπ δελ απνηεινχλ αθφκε αληηθείκελν ησλ Πξνηχπσλ, 

 βνεζήζεηο ηνπο ειεγθηέο ζηνλ ζρεκαηηζκφ γλψκεο γηα ην εάλ νη Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ Γ.Π.Υ.Α. , 

 βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ εάλ 

νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ νη θαηαζηάζεηο απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο 

ησλ Γ.Π.Υ.Α. , 

 παξέρεη πιεξνθνξίεο πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο I.A.S.C. γηα ηελ έθδνζε ησλ Πξνηχπσλ.
19

 

3.3 Πεδίο Δθαπμογήρ 

Σν «Πιαηζίνπ Καηάξηηζεο θαη Παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» 

εθαξκφδεηαη γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γεληθήο ρξήζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ) θαη 

αζρνιείηαη κε: 

 ηνλ ζθνπφ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, 

 ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, 

 ηνλ νξηζκφ, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία 

ζπληάζζνληαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, θαη 

 ηηο έλλνηεο ηνπ Κεθαιαίνπ θαη ηεο δηαηήξεζεο θεθαιαίνπ. 

Οη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γεληθήο ρξήζεο ζπληάζζνληαη θαη παξνπζηάδνληαη 

ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο θαη απεπζχλνληαη πξνο ηηο θνηλέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ελφο 

επξχ θχθινπ ρξεζηψλ. 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Πιαηζίνπ δελ εκπίπηνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο 

εηδηθήο ρξήζεο, φπσο ελεκεξσηηθά δειηία, νηθνλνκηθέο αλαθνξέο γηα ηηο θνξνινγηθέο 
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 Grant Thornton, 2009, ∆ηεζλή Πξφηππα Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο I.F.R.S Αλαιπηηθή 

Παξνπζίαζε, Σφµνο Α, Γ‟ Έθδνζε, Αλαζεσξεµέλε, Αζήλα, ζει. 41 - 42 
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αξρέο θ.ιπ. . Σν Πιαίζην, παξφια απηά, απνηειεί ηε βάζε γηα ηε ζχληαμε ηέηνησλ 

εηδηθψλ αλαθνξψλ, φπνπ νη αλάγθεο ην επηηξέπνπλ. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξνπζίαζεο 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Μηα πιήξε ζεηξά Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη 

ηα αθφινπζα: 

 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, 

 Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ, 

 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ,  

 Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, θαη 

 Όζεο ζεκεηψζεηο θαη άιιεο θαηαζηάζεηο θαη επεμεγεκαηηθφ πιηθφ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ, σζηφζν, ζηνηρεία φπσο εθζέζεηο 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, ζπδεηήζεηο θαη αλαιχζεηο απφ ηε 

Γηνίθεζε θαη παξφκνηα ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κηα 

νηθνλνκηθή ή εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε. 

Σν Πιαίζην, ηέινο, εθαξκφδεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο φισλ ησλ εκπνξηθψλ, 

βηνκεραληθψλ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπληάζζνπλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, 

είηε ηνπ δεκφζηνπ είηε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
20

 

3.6 Γιεθνή Ππόηςπα Υπημαηοοικονομικήρ Αναθοπάρ και Δλληνικά 

Λογιζηικά Ππόηςπα 

ηελ Διιάδα νη γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο δεκηνπξγήζεθαλ 

κέζα απφ ηελ εμέιημε ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο – 

λνκνινγίαο, αθνινπζψληαο ην γάιιν – γεξκαληθφ κνληέιν ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Με ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ, ζεσξήζεθε φηη εμαζθαιίδνληαλ 

κηα εληαία θαη νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ησλ πξαθηηθψλ ινγηζηηθψλ ζεκάησλ θαη 
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έηζη πιεξνχληαλ θαιχηεξα ην θξηηήξην ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
21

 

Οη γεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο θαζηεξψζεθαλ λνκνζεηηθά απφ: 

α. Σν Ν. 4308/14 Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

β. Σν Ν. 2190/20 Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. 

γ. Σνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (Ν. 4093/12, Ν. 4110/13, 

Ν. 4111/13, Ν. 4223/13, Ν. 4254/14, Ν. 4308/14) . 

δ. Σελ 4
ε
 Οδεγία ηεο Δ.Δ. . 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αθνινπζψληαο κεηαμχ άιισλ, ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ζπληάζζνληαη κε ζαθήλεηα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεκειηψδεηο παξαδνρέο 

ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, ηεο ζπλέρηζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ 

επηζήκαλζε φηη αμηνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ γηα δηάζηεκα 12 κελψλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ηεο ζπλέπεηαο εθαξκνγήο 

ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηεο αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο κε ζχλεζε θαη 

αλαιπηηθά γηα θάζε ινγαξηαζκφ, ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αξλεηηθψλ πξνζαξκνγψλ ηεο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, ηεο δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ησλ πνζψλ ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα αιιά θαη ηεο αξρήο φηη ηα θέξδε πνπ δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ δελ 

αλαγλσξίδνληαη.
22

 

Ζ λνκνζεζία πξνέβιεπε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.. γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ ειέγρνληαλ, ππνρξεσηηθά, απφ νξθσηφ ειεγθηή 

(λφκηκν ειεγθηή). Ωζηφζν, ν λνκνζέηεο
23

 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο ηεο πξναηξεηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ Γ.Λ.. . Σνλίδεηαη, σζηφζν, φηη: 

«…νη νληφηεηεο πνπ θαηαξηίδνπλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, 
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Δθαξκνγέο ζει. 27. 
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ζχκθσλα κε ην πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ παξφληα λφκν (Ν. 4308/14) δχλαληαη 

λα αλαδεηνχλ εξκελεπηηθή θαζνδήγεζε απφ ηα ζρεηηθά Γ.Π.Υ.Α. …» .
24

 

Σν Γ.Λ. εκθαλίδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο:
25

 

α. Γεληθφηεηαο εθαξκνγήο, 

β. Διαζηηθφηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο, 

γ. Δπαξθνχο πιεξφηεηαο, 

δ. αθήλεηαο θαη 

ε. Σαρχηεηαο ζπγθεληξψζεσο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Όζν αθνξά ηελ ππνρξεσηηθή ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. ηα Δ.Λ.Π. νξίδνπλ: 

Oη παξαθάησ θαηεγνξίεο νληνηήησλ έρνπλ ππνρξέσζε ζχληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ 1606/2002 (ΓΠΥΑ – ππνρξεσηηθή εθαξκνγή 

ΓΠΥΑ), γηα ηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο: 

α. Οη νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, φπσο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα 

απηνχ ηνπ λφκνπ. 

β. Οη νληφηεηεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα θαη είλαη ζπγαηξηθέο 

νληφηεηαο νη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ηεο νπνίαο είλαη εηζεγκέλεο ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο Οδεγίαο 2004/39/ΔΟΚ θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ 1606/2002 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ 

αληηπξνζσπεχνπλ αηνκηθά ή αζξνηζηηθά πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 5% ηνπ 

θαζαξνχ θχθινπ εξγαζηψλ ή ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

εξγαδφκελσλ ηεο κεηξηθήο. 

γ. Σα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ηεο πεξίπησζεο 26 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013, εθφζνλ ππφθεηληαη ζε 

απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 
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δ. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ λφκνπ 

3606/2007 (νδεγία 2004/39/ΔΚ). 

ε. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ λφκνπ 3371/2005. 

ζη. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ λφκνπ 

2778/1999. 

δ. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ ηνπ 

λφκνπ 2367/1995. 

ε. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ηνπ λφκνπ 

4099/2012 (νδεγία 2009/65/ΔΚ). 

ζ. Οη νληφηεηεο ραξηνθπιαθίνπ. 

η. Οη νληφηεηεο πνπ έρνπλ απηή ηελ ππνρξέσζε βάζεη άιιεο λνκνζεηηθήο 

δηάηαμεο.
26

 

Οη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην ρξεκαηηζηήξην εθάξκνδαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ θαη ηα Δ.Λ.Π. θαη ηα Γ.Π.Υ.Α. , πξηλ αθφκα 

γίλεη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ ηειεπηαίσλ (π.ρ. ε Δκπνξηθή Σξάπεδα, ηα 

Διιεληθά Πεηξέιαηα θ.ιπ.) . 

Ζ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. , πηνζεηήζεθε, ππνρξεσηηθά γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.) ην 2004 κε ην Ν. 2992/02 άξζξν 1. 

πγθεθξηκέλα, πξνβιέπνληαλ
27

 φηη : «Οη αλψλπκεο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ κεηνρέο ή 

άιιεο θηλεηέο αμίεο είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, 

ζπληάζζνπλ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Σξηκεληαίεο Δλδηάκεζεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα». Ωζηφζν, 

δηάθνξεο ρξνληθέο παξαηάζεηο, θπξίσο, γηα ιφγνπο πξνεηνηκαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

νδήγεζαλ ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Α. απφ ηηο 

ειιεληθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ην 2005. 

Έηζη, εμαζθαιίδνληαλ ε ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ 

αθξηβνδίθαηε, ακεξφιεπηε θαη πξαγκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, παξέρνληαλ πςειήο πνηφηεηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη πξνάγνληαλ ε δηαθάλεηα θαη ε εχξπζκε, 

απνηειεζκαηηθή, νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθή θεθαιαηαγνξάο. 
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 Ν. 4308/14, άξζξν 1, παξ. 3 
27

 Ν. 3296/04, άξζξν 1. 
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Δπηπξφζζεηα, ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. ζεσξήζεθε φηη ζα βνεζήζεη ηηο 

Διιεληθέο εηαηξίεο λα αληαγσλίδνληαη ζε ηζφηηκε βάζε γηα ηελ εμεχξεζε πφξσλ ηηο 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, ηφζν ζηηο θνηλνηηθέο φζν θαη ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο. 

Δπίζεο, πξνάγεηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο εηαηξηψλ, νη κεηνρέο ησλ νπνίσλ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

ρξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ.
28

 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη νληφηεηεο πνπ, ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, 

ζπληάζζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. 

εθαξκφδνπλ κφλν ηα άξζξα 3 έσο 15 θαη ηελ παξάγξαθν 32 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

Ν.4308/14. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ – ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 2  

 

4.1 Γιεθνέρ Λογιζηικό Ππόηςπο 2 - Αποθέμαηα 

Βαζηθφ ζέκα ηεο ινγηζηηθήο ησλ απνζεκάησλ απνηειεί ην πνζφ ηνπ θφζηνπο πνπ 

αλαγλσξίδεηαη σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη κεηαθέξεηαη απφ ρξήζε ζε ρξήζε 

έσο ηελ ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ εζφδσλ. 

Σν Γ.Λ.Π 2, κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γεθέκβξηνο ηνπ 2003, ελζσκάησζε ηε Μ.Δ.Γ 

1 «Αξρή ηεο πλέπεηαο – Γηαθνξεηηθνί Σχπνη Κφζηνπο γηα ηα Απνζέκαηα» (S.I.C. 1 

“Consistency – Different Cost Formulas for Inventories”) ε νπνία θαηαξγήζεθε. Μηα 

επηρείξεζε πξέπεη λα εθαξκφδεη ην Γ.Λ.Π 2 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2005. Πξψηκε 

εθαξκνγή ελζαξξχλεηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε εθαξκφδεη ην Γ.Λ.Π 2 

γηα ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ πξηλ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2005, ην γεγνλφο απηφ ζα 

πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο.  
29

 

4.2 Ζμεπομηνία Έναπξηρ Ηζσύορ 

Μηα επηρείξεζε πξέπεη λα εθαξκφδεη ην Γ.Λ.Π 2 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2005. Πξψηκε 

εθαξκνγή ελζαξξχλεηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε εθαξκφδεη ην Γ.Λ.Π 2 

γηα ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ πξηλ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2005, ην γεγνλφο απηφ ζα 

πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο.   
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4.3 κοπόρ  

Ο ζηφρνο ηνπ ∆.Λ.Π 2 είλαη λα ππνδεηθλχεη ηα πιαίζηα παξνπζίαζεο, αλαγλψξηζεο 

θαη απνηίµεζεο ησλ απνζεµάησλ ζηηο Οηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο κηαο νηθνλνµηθήο 

νληφηεηαο. 

εκαληηθφ δήηεκα ηεο ινγηζηηθήο ησλ απνζεκάησλ είλαη ην επίπεδν ηνπ θφζηνπο πνπ 

αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη κεηαθέξεηαη απφ νηθνλνκηθή ρξήζε ζε 

νηθνλνκηθή ρξήζε σζφηνπ αλαγλσξηζηνχλ ηα ζρεηηδφκελα έζνδα. 

Σν Γ.Λ.Π. 2 παξέρεη θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο, ηελ ελ 

ζπλερεία αλαγλψξηζε ηνπ σο έμνδν ζηα θέξδε ή ζηηο δεκίεο ηεο πεξηφδνπ, θαζψο θαη 

ηελ πηζαλή απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο. 

Παξέρεη επίζεο, νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο θνζηνινγηθέο κεζφδνπο ( Cost Formulas) πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ.  

30
 

4.4 Πεδίο Δθαπμογήρ 

Σν ∆.Λ.Π 2 εθαξκφδεηαη γηα ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 

απνζεµάησλ εθηφο απφ απνζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε: 

 Δξγαζίεο ζε εμέιημε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο άκεζα ζπλδεφκελεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ. (βι. Γ.Λ.Π. 

11), 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΛΠ 

32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε θαη ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε 
31

θαη 

 Βηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε γεσξγηθή παξαγσγή θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπγθνκηδήο 

(βι. Γ.Λ.Π. 41). 
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Σν παξφλ Πξφηππν δελ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ πνπ 

θαηέρνληαη απφ: 

 Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο γεσξγηψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ ή γεσξγηθήο 

παξαγσγήο κεηά ηε ζπγθνκηδή, θαζψο θαη απφ επηρεηξήζεηο εμαγσγήο 

νξπθηψλ  θαη κεηαιιεπηηθψλ πξντφλησλ, ζηνλ βαζκφ πνπ απηά απνηηκψληαη 

ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξαθηηθέο ζε 

απηνχο ηνπο θιάδνπο. Όηαλ ηέηνηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ηφηε νη κεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία 

αλαγλσξίδνληαη σο θέξδνο ή δεκία θαηά ηε ινγηζηηθή πεξίνδν ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαβνιή. 

 Μεζάδνληεο – εκπφξνπο πνπ αγνξάδνπλ ή πσινχλ εκπνξεχκαηα γηα δηθφ ηνπο 

ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Σα απνζέκαηα απηήο ηεο πεξίπησζεο 

έρνπλ απνθηεζεί θπξίσο κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ζην άκεζν κέιινλ, θαζψο θαη 

ηε δεκηνπξγία θέξδνπο. Σν θέξδνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο 

ζηελ ηηκή ή ζην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ κεζαδφλησλ – εκπφξσλ. Όηαλ ηέηνηα 

απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο ηεο πψιεζεο, ηφηε 

νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη σο θέξδνο ή δεκία θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαβνιή.
32

 

4.5 Δννοιολογική Πποζέγγιζη 

Πξηλ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γ.Λ.Π. 2, είλαη ρξήζηκν λα 

παξαηεζνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην Πξφηππν θαη ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε φζσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Αποθέμαηα: Απνζέκαηα είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία: 

 Καηέρνληαη πξνο πψιεζε θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο, 

 βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο κέρξη λα πάξνπλ ηελ ηειηθή ηνπο 

κνξθή γηα πψιεζε, ή 

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

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Δίλαη δειαδή πιηθά, ηα νπνία ε επηρείξεζε απνθηά 
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κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία ή ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ή 

θαηαζθεπή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζην ηειηθφ 

πξντφλ. 
33

 

Γιακπίζειρ Αποθεμάηων: 

 Σα απνζέκαηα κηαο επηρείξεζεο, ηα νπνία επξίζθνληαη ζε εκπνξεχζηκε 

θαηάζηαζε, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

o πλήζε εκπνξεχζηκα: Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά ζε πξντφληα ηα νπνία 

είλαη δηαζέζηκα θαη εκπνξεχζηκα πξνο ην επξχ θνηλφ. Πξφθεηηαη 

δειαδή γηα πξντφληα ηα νπνία δελ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ ζε έλα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

o Δηδηθέο παξαγγειίεο: Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά ζε πξντφληα ή 

εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν πειάηε θαη ησλ 

νπνίσλ ε δηάζεζε ζην επξχ θνηλφ δελ είλαη δπλαηή. Οη εηδηθέο απηέο 

παξαγγειίεο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, 

φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε (π.ρ. 

παξαγγειίεο εκπνξεπκάησλ ηα νπνία θέξνπλ ην ζήκα ή ηα δηαθξηηηθά 

γλσξίζκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπ πειάηε ή άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. 

ε παξαγγειία κπχξαο ρσξίο αιθνφι απφ ρψξα φπνπ απαγνξεχεηαη ε 

θαηαλάισζε αιθνφι, ζηε δε πεξίπησζε πνπ ε παξαγγειία απηή δελ 

παξαιεθζεί, ε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο απηνχ ζε άιιεο ρψξεο είλαη απφ 

δχζθνιε έσο αδχλαηε). 

 Πξντφληα πνπ παξάγνληαη κεηά απφ εηδηθέο παξαγγειίεο απνηεινχλ 

απνζέκαηα κηαο επηρείξεζεο, κφλν εθφζνλ δελ έρνπλ ηηκνινγεζεί ή εθφζνλ 

δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ παξαγσγνχ γηα ηελ 

κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπο ζηνλ παξαγγειηνδφηε ρσξίο λα έρεη 

πξνεγεζεί ε ηηκνιφγεζε ή θαη εμφθιεζε ηνπο.
34

 

 Ζ δηάθξηζε απηή ησλ απνζεκάησλ ζε «ζπλήζε εκπνξεχζηκα» θαη «εηδηθέο 

παξαγγειίεο» γίλεηαη γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο: 
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o Ζ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ απφ εηδηθέο παξαγγειίεο ζα γίλεηαη 

πάληα κε βάζε ηηο γεληθέο νδεγίεο ηνπ Πξνηχπνπ 2 θαη ηα απνζέκαηα 

απηά ζα εκθαλίδνληαη πάληνηε ζε ηζηνξηθφ θφζηνο. 

o Με ηε δηάθξηζε απηή παξέρνληαη πιεξνθνξίεο, ζε φινπο φζνπο 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, σο 

πξνο ην χςνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλε 

ε επηρείξεζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ απνζέκαηα ζα 

παξακείλνπλ αδήηεηα ζηηο απνζήθεο ηεο. Έηζη, αλ ηα απνζέκαηα 

απνηεινχλ εηδηθέο παξαγγειίεο θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην πξφζσπν 

(θπζηθφ ή λνκηθφ) πνπ ηα έρεη παξαγγείιεη αδπλαηεί λα ηα παξαιάβεη, 

ηφηε ε εηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα πσιήζεη ζε ηξίηνπο (είηε δηφηη 

δελ έρεη εηαηξία λφκηκν δηθαίσκα λα ηα πσιήζεη απεπζείαο ζε ηξίηνπο 

είηε δηφηη απεπζχλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλε αγνξά, ζηελ νπνία ε εηαηξία 

ίζσο λα κελ έρεη πξφζβαζε). 

 Γηα λα είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ εηδηθέο παξαγγειίεο, ζα πξέπεη λα πξνζδίδεηαη ζε 

απηά εηδηθφο ραξαθηεξηζηηθφο θσδηθφο. 
35

 

Καθαπή Ρεςζηοποιήζιμη Αξία: Πξφθεηηαη γηα ηελ εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ησλ 

απνζεκάησλ θαηά ηε ζπλήζε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

κεησκέλε θαηά ην θφζηνο πνπ εθηηκάηαη φηη απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξαγσγήο θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο. 
36

 

Δύλογη Αξία: Δχινγε αμία είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

κπνξεί λα αληαιιαρζεί ή κία ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζηεί, ζηα πιαίζηα κηαο 

ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζε εκπνξηθή βάζε, κεηαμχ δχν κεξψλ ηα νπνία έρνπλ 

πιήξε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζε ηνπο. 

Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία αλαθέξεηαη ζην θαζαξφ πνζφ πνπ κηα επηρείξεζε 

αλακέλεη λα απνθηήζεη απφ ηελ πψιεζε ησλ απνζεκάησλ ηεο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ζ εχινγε αμία αληαλαθιά ην πνζφ γηα ην νπνίν ηα ίδηα 

απνζέκαηα ζα κπνξνχζαλ λα αληαιιαρζνχλ ζε κηα αγνξά, κεηαμχ αγνξαζηψλ θαη 
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πσιεηψλ νη νπνίνη έρνπλ γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη είλαη πξφζπκνη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ηελ αληαιιαγή. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία γηα ηα 

απνζέκαηα κπνξεί λα κελ είλαη ίζε κε ηελ εχινγε αμία κείνλ ηα έμνδα ηεο πψιεζεο. 

ηα απνζέκαηα πεξηιακβάλνληαη αγαζά, ηα νπνία απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηε 

κειινληηθή πψιεζε ηνπο, φπσο ηα εκπνξεχκαηα κηαο εκπνξηθήο επηρείξεζεο ή ηα 

νηθφπεδα θαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηέρεη κηα θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε 

ή κηα επηρείξεζε εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ. 

Δπηπιένλ ζηα απνζέκαηα, πεξηιακβάλνληαη έηνηκα πξντφληα, ηα νπνία έρνπλ 

παξαρζεί απφ κηα επηρείξεζε ή εκηθαηεξγαζκέλα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη πξψηεο χιεο θαη πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο, ηα απνζέκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα θφζηε 

ησλ ππεξεζηψλ (π.ρ. εξγαζία, ινηπά έμνδα απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ), γηα ηα 

νπνία ε επηρείξεζε δελ έρεη αλαγλσξίζεη αθφκε ηα ζρεηηθά έζνδα. 

Σν βαζηθφ, επνκέλσο, ζεκείν γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

κηαο επηρείξεζεο σο απφζεκα ή σο ελζψκαην πάγην, δελ είλαη ε πιηθή ηνπ ππφζηαζε, 

αιιά ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ή παξάρζεθε. Έηζη, έλα θηίξην γηα κηα 

εκπνξηθή επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη σο ελζψκαην πάγην, ελψ γηα κηα 

θαηαζθεπαζηηθή ραξαθηεξίδεηαη σο απφζεκα. Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα 

παξαπάλσ, παξαηίζεηαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα.
37

 

Παπάδειγμα: 

Έζησ έλα θνξηεγφ απηνθίλεην γηα ην νπνίν δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο:
 38

 

Σύπορ Δπισείπηζηρ Λογιζηική Ανηιμεηώπιζη Δθαπμοζηέο Ππόηςπο 

Απηνθηλεηνβηνκεραλία ε 

νπνία έρεη ην θνξηεγφ ζηηο 

απνζήθεο ηεο, κε ζθνπφ 

Αληηκεησπίδεηαη σο 

απνζέκαηα 
Δθαξκφδεηαη ην Γ.Λ.Π 2 
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ηελ πψιεζε ηνπ 

Δπηρείξεζε δηαλνκήο 

πιηθψλ 

Αληηκεησπίδεηαη σο πάγην 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

Δθαξκφδεηαη ην Γ.Λ.Π 16 

(Δλζψκαηα Πάγηα) 

Απηνθηλεηνβηνκεραλία γηα 

ηελ νπνία απνηειεί κέξνο 

θαηαζθεπαζηηθήο 

ζχκβαζεο 

Αληηκεησπίδεηαη σο 

θαηαζθεπαζηηθή ζχκβαζε 

θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο 

κεηαθέξεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα 

Δθαξκφδεηαη ην Γ.Λ.Π 11 

(Καηαζθεπαζηηθέο 

πκβάζεηο) 

 

4.6 Αποηίμηζη Αποθεμάηων 

Σν Γ.Λ.Π. 2 νξίδεη φηη ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη ζηελ ρακειφηεξε αμία 

κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο.
39

 

Παπάδειγμα: 

Ζ επηρείξεζε «ΚΑΠΠΑ» παξέρεη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2010, ηα εμήο ζηνηρεία γηα ηα 

απνζέκαηα ηεο: 

Πποϊόν 

Κόζηορ 

αγοπάρ 

αναλωθένηων 

ά και β ςλών 

Δπγαζία και άλλα 

ππαγμαηοποιηθένηα 

έξοδα 

Σιμή 

πώληζηρ 

Αναμενόμενα 

έξοδα 

πώληζηρ 

Α 13 2 19 2 

Β 12 4 14 3 

Να γίλεη ε απνηίκεζε ησλ παξαπάλσ απνζεκάησλ. 

Λύζη  

Γηα λα ππνινγηζηεί ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ελφο απνζέκαηνο, πξέπεη απφ ηελ 

ηηκή πψιεζεο λα αθαηξεζνχλ ηα έμνδα πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

πψιεζε (έμνδα πψιεζεο). 
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Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία γηα ην πξντφλ Α αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 17 επξψ 

(ηηκή πψιεζεο κείνλ ηα αλακελφκελα έμνδα πψιεζεο), ελψ γηα ην πξντφλ Β ζην πνζφ 

ησλ 11 επξψ. 

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ απνηειείηαη απφ ην θφζηνο αγνξάο ησλ αλαισζέλησλ ά 

θαη β πιψλ θαη απφ ηα άιια έμνδα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ ηα 

απνζέκαηα λα θαηαζηνχλ θαηάιιεια πξνο πψιεζε. Ωο εθ ηνχηνπ, γηα ην πξντφλ Α ην 

θφζηνο θηήζεο αλέξρεηαη ζε 15 € (13 € + 2 €), ελψ γηα ην πξντφλ Β ζε 16 € (12 € + 4 

€). 

Ζ απνηίκεζε ζα γίλεη ζηα 15 €, ελψ γηα ην πξντφλ Β ζηα 11 €. πλνιηθά, ε αμία ηνπ 

ηειηθνχ απνζέκαηνο πνπ ζα εκθαληζηεί ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο είλαη 26 €. Πην ζπγθεθξηκέλα:
 40

 

Πποϊόν 

Πποζδιοπιζμόρ 

κόζηοςρ 

κηήζηρ 

Κόζηορ 

κηήζηρ 

(1) 

Πποζδιοπιζμόρ 

καθαπήρ 

πεςζηοποιήζιμηρ 

αξίαρ 

Καθαπή 

πεςζηοποιήζιμη 

αξία (2) 

Αποηίμηζη 

ζηη 

σαμηλόηεπη 

ηιμή μεηαξύ 

(1) και (2) 

Α 13 + 2 15 19 – 2 17 15 

Β 12 + 4 16 14 - 3 11 11 

ύνολο  31  28 26 

 

4.7 Κόζηορ Αποθεμάηων 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ απνηειεί απφ ην θφζηνο 

αγνξάο, ην θφζηνο κεηαπνίεζεο θαη ηα ινηπά έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα λα έρνπλ ηα 

απνζέκαηα ηε κνξθή πνπ ζα ηα θαηαζηήζεη έηνηκα πξνο πψιεζε.
41
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ηοισεία πος ςνθέηοςν ηο Κόζηορ ηων Αποθεμάηων 

ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη φια ηα θφζηε πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

αγνξά ησλ απνζεκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνζέκαηα δηαηίζεληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε ζε δηαθνξεηηθή κνξθή ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή άιισλ 

πξντφλησλ, ηφηε πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο αγνξάο θαη ην θφζηνο κεηαηξνπήο, θαζψο 

θαη ηα ινηπά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ ηα απνζέκαηα λα πάξνπλ 

ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή θαη λα θαηαζηνχλ έηνηκα πξνο πψιεζε.
42

 

Κόζηορ Αγοπάρ 

ην θφζηνο αγνξάο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 Σηκή αγνξάο (ηηκνινγηαθή αμία κείνλ νπνηεζδήπνηε εθπηψζεηο). Οη εκπνξηθέο 

εθπηψζεηο επί ησλ αγνξψλ αθαηξνχληαη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο 

αγνξάο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ πξφζθαηεο 

αγνξέο απνζεκάησλ πνπ ηηκνινγνχληαη ζε μέλν λφκηζκα δελ απνηεινχλ 

θφζηνο αγνξάο ησλ απνζεκάησλ. 

 Έμνδα εηζαγσγήο (εηζαγσγηθνί δαζκνί, αζθάιηζηξα κεηαθνξάο εηζαγφκελσλ 

απνζεκάησλ, έμνδα εθηεισληζηψλ).  

 Με επηζηξεπηένη θφξνη, δειαδή νη θφξνη πνπ ε επηρείξεζε δελ ζα κπνξέζεη 

λα ζπκςεθίζεη ή λα αλαθηήζεη. 

 Κφζηε κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ησλ απνζεκάησλ (θνξησηηθά, 

κεηαθνξηθά απφ ηελ απνζήθε ηνπ πξνκεζεπηή, εθθνξησηηθά έμνδα θ.ιπ.).  

 Κάζε άιιν θφζηνο άκεζα επηξξηπηέν ζηελ αγνξά ησλ έηνηκσλ αγαζψλ, 

πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ (ηα έμνδα απηά δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ εάλ ε 

επηρείξεζε δελ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο).
43

 

Παπάδειγμα:  

Ο ινγηζηήο ηεο επηρείξεζεο «ΑΛΦΑ» παξέιαβε θαηάζηαζε εμφδσλ (εμνδνιφγην) γηα 

ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε επηρείξεζε. Με βάζε ην 

εμνδνιφγην απηφ, ζπλέηαμε ζπλνπηηθή θαηάζηαζε δηαρσξίδνληαο ηα έμνδα ζε απηά 
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πνπ απνηεινχλ ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ θαη ζε απηά πνπ ζα βαξχλνπλ 

ηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
 44

 

Δίδορ Δξόδος Ποζό ζε Δςπώ Παπαηηπήζειρ  

Σηκνιφγην πψιεζεο 

πξνκεζεπηή 
1000 Κφζηνο απνζεκάησλ 

Σηκνιφγην ηφθσλ πνπ 

θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 

πίζησζεο 

70 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ  

έμνδν 

Σηκνιφγην επηρείξεζεο 

κεηαθνξάο απνζεκάησλ 

έσο ηελ απνζήθε 

100 Κφζηνο απνζεκάησλ 

Πιεξσκή εξγαηψλ γηα 

κεηαθνξά απφ ην 

Container ζηελ απνζήθε 

5 Κφζηνο απνζεκάησλ 

Έμνδα δηαλνκήο ζε θαηά 

ηφπνπο απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο 

40 Έμνδα δηάζεζεο 

Αζθάιηζηξα  

κεηαθνξάο 
30 Κφζηνο απνζεκάησλ  

Έμνδα  

εθηεισληζηή 
5 Κφζηνο απνζεκάησλ 

Πξνκήζεηα 

δηακεζνιαβεηή 
5 Κφζηνο απνζεκάησλ 

Έμνδα ηαμηδηνχ δηεπζπληή 

πξνκεζεηψλ γηα ην 

θιείζηκν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο 

παξαγγειίαο 

10 Έμνδα δηάζεζεο 
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Κόζηορ Μεηαηποπήρ 

Σν θφζηνο κεηαπνίεζεο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηελ κεηαηξνπή ησλ πξψησλ πιψλ ζε έηνηκα πξντφληα, φπσο είλαη ηα άκεζα 

εξγαηηθά θαζψο θαη κηα ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ησλ ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ 

γεληθψλ εμφδσλ παξαγσγήο, δειαδή κηα ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ησλ γεληθψλ 

βηνκεραληθψλ εμφδσλ (Γ.Β.Δ.).
45

 Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κε βάζε ηα παξαπάλσ, 

ηερληθέο θνζηνιφγεζεο φπνπ θάπνηα γεληθά θφζηε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ ή ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν ηα θφζηε πνπ 

κεηαβάιινληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή δελ είλαη ζχκθσλεο κε ην πλεχκα ηνπ Γ.Λ.Π. 

2.
46

 

Σα ζηαζεξά γεληθά έμνδα παξαγσγήο απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο πνπ παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξά, αλεμάξηεηα απφ ηνλ φγθν ηεο 

παξαγσγήο. ηα ζηαζεξά γεληθά έμνδα παξαγσγήο πεξηιακβάλνληαη γηα παξάδεηγκα, 

νη δηελεξγνχκελεο απνζβέζεηο ησλ εξγνζηαζηαθψλ θηηξίσλ θαη εμνπιηζκνχ, νη 

ζπληεξήζεηο απηψλ αιιά θαη ην θφζηνο ηεο δηεχζπλζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Απφ ηελ άιιε, ηα κεηαβιεηά γεληθά έμνδα παξαγσγήο απνηεινχλ θαη 

απηά ζηνηρεία ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε ηε δηαθνξά φκσο φηη 

κεηαβάιινληαη άκεζα ή ζρεδφλ άκεζα, αλάινγα κε ηνλ φγθν ηεο παξαγσγήο. ηελ 

θαηεγνξία απηψλ ησλ εμφδσλ ζπγθαηαιέγνληαη νη έκκεζεο χιεο θαη έκκεζε 

εξγαζία.
47

 

Ο επηκεξηζκφο ησλ ζηαζεξψλ γεληθψλ εμφδσλ παξαγσγήο ζην θφζηνο κεηαπνίεζεο 

γίλεηαη βάζεη ηεο αλακελφκελεο παξαγσγήο πνπ κπνξεί θαηά κέζν φξν λα επηηεπρζεί, 

ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ζηε δηάξθεηα ελφο αξηζκνχ ρξήζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε, 

ηπρφλ, απψιεηεο δπλακηθφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο. Γίλεηαη, δειαδή, βάζεη ηεο θαλνληθήο δπλακηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηή ηείλεη ή είλαη παξφκνηα κε ηελ 

πξαγκαηηθή δπλακηθφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηειεπηαία.
48
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Σν θαηαλεκεκέλν ζε θάζε παξαγφκελε κνλάδα πνζφ ησλ ζηαζεξψλ γεληθψλ 

βηνκεραληθψλ εμφδσλ δελ απμάλεηαη ιφγσ ρακειήο ηεο παξαγσγήο ή ηεο πξφζθαηξεο 

αδξάλεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. ε πεξηφδνπο φκσο, αζπλήζηζηα, πςειήο παξαγσγήο, ην 

πνζφ ησλ ζηαζεξψλ γεληθψλ εμφδσλ πνπ επηκεξίδεηαη ζε θάζε παξαγφκελε κνλάδα 

κεηψλεηαη, ψζηε λα κε γίλεηαη ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ζε ηηκέο άλσ ηνπ 

θφζηνπο. 
49

 

Όζνλ αθνξά ηα κεηαβιεηά έμνδα παξαγσγήο, απηά επηκεξίδνληαη ζε θάζε 

παξαγφκελε κνλάδα βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Σα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ δελ θαηαλέκνληαη ζην θφζηνο 

κεηαπνίεζεο, αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο.
50

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία αθνξά ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ηφηε ην 

θφζηνο κεηαπνίεζεο είλαη απιά θαη μεθάζαξα ππνινγίζηκν. Τπάξρνπλ φκσο 

πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα 

θαηαιήγεη ζε ηαπηφρξνλε παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο πξντφλησλ (παξαγσγή 

ζπκπαξάγσγσλ πξντφλησλ ή παξαγσγή ελφο θχξηνπ πξντφληνο θαη ελφο 

ππνπξντφληνο),  φπνπ ε εμαηνκίθεπζε ηνπ θφζηνπο κεηαπνίεζεο αλά πξντφλ, δελ είλαη 

εθηθηή. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, αθνινπζείηαη κηα νκνηφκνξθε θαη νξζνινγηθή 

θαηαλνκή, ε νπνία κπνξεί λα γίλεηαη βάζεη ηεο ζρεηηθήο αμίαο πψιεζεο θάζε 

πξντφληνο θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη εθφζνλ απηφ θαζίζηαηαη 

θαηά είδνο αλαγλσξίζηκν ή εθφζνλ νινθιεξσζεί ε παξαγσγή.
51

 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα ππφ πξντφληα ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπο είλαη επνπζηψδε θαη 

ζπρλά απνηηκψληαη ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ε νπνία αθαηξείηαη απφ ην 

θφζηνο ηνπ θχξηνπ πξντφληνο, ψζηε ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ηειεπηαίνπ λα κελ 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ην θφζηνο ηνπ. 
52
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Παπάδειγμα:  

Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ αθνξά ηα επίπεδα παξαγσγήο ηεο εηαηξίαο 

«ΩΜΔΓΑ», γηα θάζε ηξίκελν ηνπ έηνπο 20Υ6. εκεηψλεηαη πσο ηα θαλνληθά επίπεδα 

ηξηκεληαίαο παξαγσγήο ηεο εηαηξίαο αλέξρνληαη ζε 5.400 κνλάδεο πξντφληνο. 

Υπονική  

Πεπίοδορ 

Παπαγωγή 

Μονάδερ 

Πποϊόνηορ 

Σελικό Απόθεμα 

ζε Μονάδερ 

Πποϊόνηορ 

ηαθεπό Κόζηορ 

Παπαγωγήρ € 

Α‟ ηξίκελν 7.500 2.400 170.000,00 

Β‟ ηξίκελν 4.000 1.200 170.000,00 

Γ‟ ηξίκελν 6.800 1.400 170.000,00 

Γ‟ ηξίκελν 2.400 2.700 170.000,00 

Εηηείηαι: Γηα θάζε επίπεδν παξαγσγήο λα ππνινγηζηεί ε επηβάξπλζε κε ζηαζεξά 

έμνδα ηεο θάζε παξαγφκελεο κνλάδαο πξντφληνο. 

Λύζη 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηβάξπλζεο κε ζηαζεξά έμνδα θάζε παξαγφκελεο κνλάδαο 

πξντφληνο βάζεη ηεο θαλνληθήο παξαγσγήο, δηαηξείηαη ην ζηαζεξφ θφζηνο παξαγσγήο 

κε ηα θαλνληθά επίπεδα παξαγσγήο ζε κνλάδεο πξντφληνο, δειαδή:            

170.000,00€ / 5.400 = 31,48 €. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνο πξντφλησλ πνιιαπιαζηάδεηαη γηα θάζε 

ηξίκελν, ε παξαγσγή ζε κνλάδεο πξντφληνο (πξαγκαηηθφ επίπεδν παξαγσγήο) κε ην 

πνζφ ησλ 31,48 € (5
ε
 ζηήιε ηνπ παξαθάησ πίλαθα). 

Σν θαηαλεκεκέλν ζε θάζε παξαγφκελε κνλάδα πνζφ ησλ ζηαζεξψλ γεληθψλ 

βηνκεραληθψλ εμφδσλ δελ απμάλεηαη ιφγσ ρακειήο παξαγσγήο ή πξφζθαηξεο 

αδξάλεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο ινηπφλ πνπ ε παξαγσγή κεηψλεηαη ζε 

επίπεδα ρακειφηεξα ηεο θαλνληθήο δπλακηθφηεηαο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο 

ηειηθνχ απνζέκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε ηα θαλνληθά επίπεδα παξαγσγήο αληί ηα 

πξαγκαηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ζην Β‟ ηξίκελν ε παξαγσγή 

κεηψζεθε ζηηο 4.000 κνλάδεο, ζε επίπεδα δειαδή κηθξφηεξα ηεο θαλνληθήο πνπ 

αλέξρεηαη ζε 5.400 κνλάδεο. πλεπψο ηα ζηαζεξά θφζηε παξαγσγήο ζα 
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θαηαλεκεζνχλ ζηηο 5.400 κνλάδεο παξά ζηηο 4.000 κνλάδεο. Κάηη αληίζηνηρν ζα 

ζπκβεί θαη ζην Γ‟ ηξίκελν φπνπ ε παξαγσγή επίζεο πέθηεη θάησ ηεο θαλνληθήο. 

Ωζηφζν, ζε πεξηφδνπο πςειήο παξαγσγήο, δειαδή παξαγσγήο πςειφηεξεο απφ ηελ 

θαλνληθή, ην πνζφ ησλ ζηαζεξψλ γεληθψλ εμφδσλ πνπ επηκεξίδεηαη ζε παξαγφκελε 

κνλάδα κεηψλεηαη, ψζηε λα κε γίλεηαη ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ζε ηηκέο άλσ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο. Γειαδή, ν επηκεξηζκφο ζηα ηξίκελα Α‟ θαη Γ‟ ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά επίπεδα παξαγσγήο. 

πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε φζα έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο ζα δηαηξεζεί ην ζηαζεξφ θφζηνο 

παξαγσγήο ησλ 170.000,00 € είηε κε ηελ θαλνληθή παξαγσγή φηαλ ε πξαγκαηηθή 

είλαη κηθξφηεξε απηήο, είηε κε ηελ πξαγκαηηθή φηαλ απηή είλαη κεγαιχηεξε ηεο 

θαλνληθήο. ηε ζπλέρεηα ην πνζφ απηφ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ζε κνλάδεο  

πξντφληνο  ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο θαη πξνθχπηεη ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο 

(6
ε
 ζηήιε ηνπ παξαθάησ πίλαθα).  

Πην αλαιπηηθά ζην παξαθάησ πίλαθα:
 53

 

Υπονική 

Πεπίοδορ 

Παπαγωγή 

ζε 

Μονάδερ 

Πποϊόνηορ 

Σελικό 

Απόθεμα 

ζε 

Μονάδερ 

Πποϊόνηορ 

ηαθεπό 

Κόζηορ 

Παπαγωγήρ 

€ 

ςνολικό 

Κόζηορ 

Πποϊόνηων 

Κόζηορ Σελικού 

Αποθέμαηορ € 

Α‟ 

ηξίκελν 
7.500 2.400 170.000,00 

7.500*31,48= 

236.100,00 

(170.000,00/7.500) 

*2.400 

=54.400,00 

Β‟ 

ηξίκελν 
4.000 1.200 170.000,00 

4.000*31,48= 

125.290,00 

(170.000,00/5.400) 

*1.200 

=37.777,00 
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Γ‟ 

ηξίκελν 
6.800 1.400 170.000,00 

6.800*31,48= 

214.064,00 

(170.00,00/6.800) 

*1.400 

=35.000,00 

Γ‟ 

ηξίκελν 
2.400 2.700 170.000,00 

2.400*31,48= 

75.552,00 

(170.000,00/5.400) 

*2.700 

=85.000,00 

 

Λοιπά ηοισεία Κόζηοςρ 

ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη εηδηθφηεξα έμνδα πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα, νη κειέηεο ζρεδηαζκνχ ελφο πξντφληνο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε γηα εηδηθνχο πειάηεο. 

Παξαδείγκαηα εμφδσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ, αιιά 

αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, 

απνηεινχλ: 

 Τπεξβνιηθά έμνδα εξγαζίαο, ππεξβνιηθέο αλαιψζεηο πιηθψλ ή ππεξβνιηθά 

έμνδα παξαγσγήο. 

 Γεληθά έμνδα δηνίθεζεο, ηα νπνία δελ ζπκβάιινπλ ζην λα θέξνπλ ηα 

απνζέκαηα ζηελ παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζε. 

 Έμνδα απνζήθεπζεο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο θαηά ηελ νπνία ε απνζήθεπζε 

είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία ρσξίο ηελ 

απνζήθεπζε ζα ήηαλ αηειήο (φπσο ζηελ πεξίπησζε παιαίσζεο ηνπ θξαζηνχ ή 

άιισλ αιθννινχρσλ πνηψλ). 

 Έμνδα πψιεζεο. 

Αλαθέξεηαη φηη ην Γ,Λ.Π. 23 πξνζδηνξίδεη ηηο πεξηνξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ 

ηηο νπνίεο ην θφζηνο δαλεηζκνχ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην θφζηνο ησλ 

απνζεκάησλ. 

Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα αγνξάζεη απνζέκαηα κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο 

δηαθαλνληζκνχ. Όηαλ ε ζπκθσλία ζπκπεξηιακβάλεη θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θφζηνο (φπσο γηα παξάδεηγκα κηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο  αγνξάο κε βάζε ηα 
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ζπλήζε πηζησηηθά φξηα θαη ηεο ηηκήο αγνξάο ηνηο κεηξεηνίο), ηφηε απηφ 

αλαγλσξίδεηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο.
54

 

Κόζηορ Αποθεμάηων Δπισειπήζεων Παποσήρ Τπηπεζιών  

ηελ έθηαζε πνπ νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ έρνπλ απνζέκαηα, ηα 

απνζέκαηα απηά απνηηκψληαη ζην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο. Σα θφζηε απηά, 

απαξηίδνληαη θπξίσο απφ ηελ εξγαζία θαη ηα ινηπά θφζηε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνιήζεθε άκεζα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

επηβιέπνληνο πξνζσπηθνχ θαη ησλ αλαινγνχλησλ γεληθψλ εμφδσλ. 

Δξγαζία θαη ινηπά έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο πσιήζεηο θαη ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ θφζηε, αιιά αλαγλσξίδνληαη σο 

έμνδα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ δελ πεξηιακβάλεη 

πεξηζψξηα θέξδνπο ή γεληθά έμνδα ηα νπνία δελ επηκεξίδνληαη, αιιά ζπρλά απηά 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεψλνληαη ζηνπο 

πειάηεο.
55

 

Κόζηορ ςγκομιδήρ Αγποηικήρ Παπαγωγήρ από Βιολογικά 

Πεπιοςζιακά ηοισεία 

Σα απνζέκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ ζπγθνκηδή αγξνηηθήο παξαγσγήο απφ ηα βηνινγηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο, απνηηκψληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

ζηελ εχινγε ηνπο αμία κεησκέλε θαηά ηα εθηηκψκελα έμνδα πψιεζεο ηε ζηηγκή ηεο 

ζπγθνκηδήο, βάζεη ηνπ Γ.Λ.Π. 41 Γεσξγία. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 2, απηφ 

είλαη ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ θαηά ηελ εκεξνκελία εθείλε.
56
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4.8 Μέθοδορ Πποζδιοπιζμού ηος Κόζηοςρ Αποθεμάηων 

 

Σεσνικέρ Μέηπηζηρ ηος Κόζηοςρ 

Πξνθεηκέλνπ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα παξαθνινπζεί ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ 

ηεο, ζα πξέπεη λα έρεη εθαξκφζεη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ θφζηνπο, 

έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο θάζε παξαγφκελεο κνλάδαο 

πξντφληνο.  

Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, θαη εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ πξνζεγγίδνπλ 

ην θφζηνο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο κέηξεζεο ηνπ 

θφζηνπο, φπσο είλαη ε κέζνδνο ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο ( Standart Cost ) ή ε κέζνδνο 

ησλ ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο ( Retail Cost ). 

Ζ μέθοδορ ηος ππόηςπος κόζηοςρ ( Standart Cost ) ιακβάλεη ππφςε ηα θαλνληθά 

επίπεδα πιηθψλ, εξγαζίαο, απνδνηηθφηεηαο θαη αμηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο. Σα πξφηππα θφζηε πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη εάλ 

θξηζεί αλαγθαίν ζα πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη. 

Ζ μέθοδορ ηων ηιμών λιανικήρ πώληζηρ ( Retail Cost ) εθαξκφδεηαη ζε 

επηρεηξήζεηο εηδψλ ιηαληθήο πψιεζεο κε κεγάιν αξηζκφ γξήγνξα κεηαβαιιφκελσλ 

εηδψλ, ηα νπνία έρνπλ παξφκνηα πεξηζψξηα θέξδνπο θαη γηα ηα νπνία δελ είλαη 

πξαθηηθά εθηθηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιιεο θνζηνινγηθέο κέζνδνη. 

Όηαλ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ησλ ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο, ην θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη 

κε κείσζε ηεο αμίαο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ θαηά ην αληίζηνηρν πνζνζηφ κηθηνχ 

θέξδνπο. Σν πνζνζηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιακβάλεη ππφςε θαη ηα απνζέκαηα πνπ 

έρνπλ ηηκνινγεζεί θάησ απφ ηελ αξρηθή ηηκή πψιεζεο ηνπο. Γηα θάζε ηκήκα 

ιηαληθψλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο, ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη έλα κέζν πνζνζηφ.
57
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Κοζηολογικέρ Μέθοδοι  

Μέθοδορ Δξαηομικεςμένος Κόζηορ 

Με ηελ κέζνδν ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ θφζηνπο, πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο 

ησλ απνζεκάησλ ηα νπνία: 

 δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ ην έλα απφ ην άιιν, 

 έρνπλ παξαρζεί θαη πξννξίδνληαη γηα εηδηθνχο ζθνπνχο.  

Δμαηνκηθεπκέλν θφζηνο ζεκαίλεη φηη ζπγθεθξηκέλα έμνδα θνζηνινγνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα είδε απνζέκαηνο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη θαηάιιειε φηαλ ηα δηάθνξα 

είδε απνζεκάησλ πξννξίδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Αλεμάξηεηα εάλ ηα 

απνζέκαηα απηά έρνπλ αγνξαζηεί ή παξαρζεί, ηα έμνδα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, πξέπεη λα θνζηνινγνχληαη. 

Σν εμαηνκηθεπκέλν θφζηνο είλαη αθαηάιιειν, φηαλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εηδψλ 

ηνπ απνζέκαηνο ηα νπνία αληηθαζίζηαληαη ην έλα απφ ην άιιν. Γηα απηά ηα 

απνζέκαηα ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κηα απφ ηηο αθφινπζεο θνζηνινγηθέο 

κεζφδνπο.
58

 

 Μέθοδορ F.I.F.O (FIRST IN – FIRST OUT) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ππνζέηεη φηη ηα είδε πνπ αγνξάδνληαη ή παξάγνληαη πξψηα, 

πσινχληαη θαη πξψηα, ζπλεπψο ην θφζηνο ησλ κελφλησλ απνζεκάησλ πξνέξρεηαη απφ 

ηηο ηειεπηαίεο αγνξέο θαη παξαγσγέο.
59

Ζ κέζνδνο F.I.F.O. απεηθνλίδεη ην θφζηνο 

ζχκθσλα κε ηελ θπζηθή ξνή ησλ απνζεκάησλ, ζπλεπψο ξνή θφζηνπο θαη ξνή 

απνζεκάησλ ζπκβαδίδνπλ, άξα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ε αμία ηνπ ηειηθνχ 

απνζέκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνζεγγίδεη ην θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπο. 

Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ F.I.F.O. είλαη ε αδπλακία ηνπ ζσζηνχ ζπζρεηηζκνχ 

ησλ εζφδσλ κε ην θφζηνο ησλ πσιήζεσλ, αθνχ ηα ηξέρνληα έζνδα ησλ πσιήζεσλ δε 

ζρεηίδνληαη κε ην ηξέρνλ θφζηνο πσιεζέλησλ, ην νπνίν πξνζεγγίδεη θαη ην θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπο, αιιά κε ην θφζηνο παιαηφηεξσλ αγνξψλ ή παξαγσγψλ. Καηά 
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ζπλέπεηα, ζε πεξηφδνπο πςεινχ πιεζσξηζκνχ, ε κέζνδνο F.I.F.O. δελ ελδείθλπηαη 

θαζψο ππεξεθηηκά ηα θέξδε πψιεζεο απνζεκάησλ. Αληίζηνηρα, δελ ελδείθλπηαη θαη 

ζε πεξηφδνπο κεηψζεσο ησλ ηηκψλ θαζψο ηφηε ηα απνηειέζκαηα κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο ππνεθηηκψληαη. 
60

 

Μέθοδορ ηος Μέζος ηαθμικού Κόζηοςρ (Weighted Average Cost) 

χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θνζηνιφγεζεο, ην θφζηνο ηνπ απνζέκαηνο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο ησλ φκνησλ εηδψλ πνπ αγνξάζηεθαλ ή 

παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο ησλ νκνίσλ 

εηδψλ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ. 

Ζ κέζνδνο ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ Κφζηνπο κπνξεί λα εθαξκφδεηαη κε δηάθνξεο 

παξαιιαγέο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηνδηθή βάζε (εηήζηα ή ηξηκεληαία) ή κε 

θάζε λέα αγνξά θαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ή ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο 

επηρείξεζεο. 

Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο γηα φια ηα απνζέκαηα ηεο, ηα νπνία είλαη παξφκνηαο θχζεο ή έρνπλ 

παξφκνηα ρξήζε ζηελ επηρείξεζε. Γηα ηα απνζέκαηα ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθή 

θχζε ή ρξήζε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ θφζηνπο. 

Σα απνζέκαηα, γηα παξάδεηγκα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα ηκήκα ηεο 

επηρείξεζεο (ιεηηνπξγηθφ ηνκέα) κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ρξήζε θαη 

ζθνπηκφηεηα γηα ηελ επηρείξεζε απφ ηνλ ίδην ηχπν απνζεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα άιιν ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ( ιεηηνπξγηθφ ηνκέα). Μηα 

δηαθνξά, σζηφζν, ζηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη ηα απνζέκαηα (ή ζηνπο 

ζρεηηθνχο θνξνινγηθνχο λφκνπο), δελ είλαη ηθαλή απφ κφλε ηεο λα δηθαηνινγεί ηε 

ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ.
61

 

ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ζπγθξηηηθφο πίλαθαο εθαξκνγήο ησλ 

κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο ησλ απνζεκάησλ. 
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Παπάδειγμα:  

Ζ εηαηξία «ΛΑΜΓΑ» θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο 20Υ6 έρεη 8 ηεκάρηα αξρηθφ 

απφζεκα  ηνπ πξντφληνο „Υ‟ πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ ηηκή ησλ 10,00 επξψ. Δπίζεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πξνέβε ζε αγνξέο θαη πσιήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

απνζέκαηνο νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Ζμεπομηνία ΑΓΟΡΔ ΠΧΛΖΔΗ 

 Σεμάσια Σιμή/ημσ Σεμάσια Σιμή/ημσ 

05/04/20Υ6 21 11,00€   

08/06/20Υ6 42 13,00€   

11/07/20Υ6   24 12,00€ 

14/10/20Υ6 15 7,00€   

17/12/20Υ6   29 17,00€ 

ΎΝΟΛΟ 78  53  

Εηηείηαι: Να ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο, ηα έζνδα απφ ηηο 

πσιήζεηο θαζψο θαη ην κηθηφ θέξδνο βάζεη ησλ κεζφδσλ F.I.F.O. θαη Μέζνπ 

ηαζκηθνχ Κφζηνπο. 

Λύζη  

Σα έζνδα απφ πσιήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο πνπ 

ζα επηιέγεη, ππνινγίδνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο πνζφηεηεο 

πνπ έρνπλ πσιεζεί θαηά ηελ εθάζηνηε εκεξνκελία πψιεζεο κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή 

πψιεζεο. Γειαδή: 

Ζμεπομηνία  ΠΧΛΖΔΗ  

 Σεμάσια Σιμή ύνολο 

11/07/20Υ6 24 12,00€ 288,00€ 

17/12/20Υ6 29 17,00€ 493,00€ 

ΎΝΟΛΟ 53  781,00€ 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο αιιά θαη ηνπ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θνζηνινγηθή κέζνδν πνπ ζα επηιέγεη. 

Δάλ επηιεγεί ε μέθοδορ F.I.F.O. έρνπκε: 

Ζμεπομηνία 
Αγοπέρ - 

Πωλήζειρ 

Διζαγωγή Δξαγωγή Τπόλοιπο 

Σμσ 
Σιμή 

€ 

ύνολο 

€   
Σμσ 

Σιμή 

€ 

ύνολο 

€   
Σμσ 

Σιμή 

€ 

ύνολο 

€ 

01/01/20Υ6 Έλαξμε 8 10,00 80,00    8 10,00 80,00 

05/04/20Υ6 Αγνξέο  21 11,00 231,00    21 11,00 231,00 

08/06/20Υ6 Αγνξέο  42 13,00 546,00    42 13,00 546,00 

        71  857,00 

11/07/20Υ6 Πσιήζεηο     8 10,00 80,00    

     16 11,00 176,00 5 11,00 55,00 
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        42 13,00 546,00 

        47  601,00 

14/10/20Υ6 Αγνξέο 15 7,00 105,0    15 7,00 105,00 

        62  706,00 

17/12/20Υ6 Πσιήζεηο     5 11,00 55,00    

     24 13,00 312,00 18 13,00 234,00 

        15 7,00 105,00 

        33  339,00 

  

Σν θφζηνο ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο αλέξρεηαη ζε: 339,00 €. 

Σν θφζηνο πσιεζέλησλ αλέξρεηαη ζε: 80,00€ + 176,00€ + 55,00€ + 312,00€ = 

623,00€. 

Σν κηθηφ θέξδνο ηζνχηαη κε: Πσιήζεηο – Κφζηνο Πσιήζεσλ = 781,00€ - 623,00€ = 

158,00€. 

Δάλ επηιεγεί ε κέζνδνο ηνπ Μέζος ηαθμικού Κόζηοςρ έρνπκε: 

Αγοπέρ – 

Πωλήζειρ 
Διζαγωγή Δξαγωγή 

 Σεμάσια 
Σιμή/ημσ 

€ 
ύνολο € Σεμάσια 

Σιμή/ημσ 

€ 
ύνολο € 

Έλαξμε  8 10,00 80,00    

Αγνξέο  21 11,00 231,00    

Αγνξέο  42 13,00 546,00    

Πσιήζεηο    24 12,00 288,00 

Αγνξέο  15 7,00 105,00    

Πσιήζεηο    29 17,00 493,00 

 

ΜΔΟ ΣΑΘΜΗΚΟ     8*10€+21*11€+42*13€+15*7€         80€+231€+546€+105€ 

                                     =                                                        =                                            

ΚΟΣΟ ΚΣΖΖ                  8+21+42+15                                           86              

 

= 11,19 €/ηκρ 

Κφζηνο ηειηθνχ απνζέκαηνο  = (8+21+42+15-24-29) * 11,19€ = 33 * 11,31= 369,27€ 

Κφζηνο πσιήζεσλ = (24+29) * 11,19€ = 593,07 € 

Μηθηφ θέξδνο = Πσιήζεηο – Κφζηνο πσιήζεσλ = 781,00€ - 593,07€ = 187,93€   
62
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Σν κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ F.I.F.O. ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ηα έζνδα απφ ηηο 

πσιήζεηο δελ ζρεηίδνληαη κε ην ηξέρνλ θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ, ην νπνίν 

πξνζεγγίδεη θαη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηνπο. Ζ κέζνδνο F.I.F.O. ζπκβαδίδεη κε ηε 

θπζηθή ξνή ησλ απνζεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ε αμία ηνπ 

ηειηθνχ απνζέκαηνο πιεζηάδεη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ απνζεκάησλ. Απηή ηελ 

πξνζέγγηζε έρεη πηνζεηήζεη θαη ην Γ.Λ.Π. 2. 

ε πεξηφδνπο πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ, ε κέζνδνο F.I.F.O. ππεξεθηηκά ηα θέξδε απφ 

ηελ πψιεζε απνζεκάησλ, γηαηί ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ αληηπαξαβάιινληαη κε ην 

θφζηνο πξνγελέζηεξσλ αγνξψλ. Λφγσ ηνπ παξαπάλσ ζπζρεηηζκνχ, ε κέζνδνο δελ 

ελδείθλπηαη γηα πεξηφδνπο φπνπ επηθξαηεί πςειφο πιεζσξηζκφο. 

Ζ κέζνδνο ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ Κφζηνπο πξνζδηνξίδεη ην θφζηνο ηεο θάζε κνλάδαο 

απνζέκαηνο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ αθξαίεο ηηκέο πνπ κπνξεί λα επηθξαηνχλ ζε 

θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή.
63

 

4.9 Καθαπή Ρεςζηοποιήζιμη Αξία 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη ζηελ ρακειφηεξε αμία 

κεηαμχ θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο θαη θφζηνπο θηήζεο. Σν θφζηνο θηήζεο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πξναλαθεξφκελεο κεζφδνπο.
64

 

Όκσο, ην θφζηνο ελφο απνζέκαηνο κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκν εάλ ην απφζεκα 

έρεη ππνζηεί θζνξά, εάλ έρεη νιηθψο θαηαζηξαθεί, απαξραησζεί ή ε ηηκή πψιεζεο 

ηνπ έρεη κεησζεί. Αθφκε ην θφζηνο κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκν εθφζνλ ηα 

εθηηκψκελα  θφζηε νινθιήξσζεο θαη πψιεζεο έρνπλ αηζζεηά απμεζεί. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε επέξρεηαη ππνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ θάησ ηνπ θφζηνπο, ζηελ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Ζ πξαθηηθή απηή βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία δελ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε αμία 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε αμία ιφγσ πψιεζεο ή ρξήζεο ηνπο.
65

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε φια ηα δηαζέζηκα αμηφπηζηα ζηνηρεία θαηά ηε ζηηγκή ηεο απνηίκεζεο. Δπίζεο, 
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ζπλππνινγίδνληαη γεγνλφηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο θαη ζην βαζκφ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηηο ππάξρνπζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο, ζπλζήθεο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ κείσζε ησλ απνζεκάησλ ζε ηηκέο θάησ 

ηνπ θφζηνπο (Γ.Λ.Π. 10).
66

 

Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφο ηεο 

θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο είλαη ν ζθνπφο ηήξεζεο ησλ απνζεκάησλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπ ηεξνχκελνπ απνζέκαηνο γηα ηελ 

θάιπςε βέβαησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπκβαηηθή ηηκή. Όηαλ νη ζπκβάζεηο πσιήζεσλ θαιχπηνπλ πνζφηεηεο κηθξφηεξεο απφ 

απηέο ησλ απνζεκάησλ πνπ ηεξνχληαη, ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηεο επηπιένλ 

πνζφηεηαο, βαζίδεηαη ζηηο γεληθέο ηηκέο πψιεζεο. Απφ βέβαηεο ζπκβάζεηο πσιήζεσλ 

γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα ππάξρνληα απνζέκαηα ή απφ βέβαηεο 

ζπκβάζεηο αγνξάο κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξνβιέςεηο πνπ αληηκεησπίδνληαη βάζεη ηνπ 

Γ.Λ.Π. 37 Πξνβιέςεηο, Ελδερόκελεο Υπνρξεώζεηο θαη Ελδερόκελα Πεξηνπζηαθά 

Σηνηρεία. 
67

 

Οη πξψηεο χιεο θαη ηα ινηπά πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

παξαγσγή απνζεκάησλ, δελ ππνηηκψληαη θάησ ηνπ θφζηνπο, εθφζνλ ηα έηνηκα 

πξντφληα ζηα νπνία ζα ελζσκαησζνχλ αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ ζην θφζηνο ή πάλσ 

απφ απηφ. Ωζηφζν, αλ κηα κείσζε ηεο ηηκήο ησλ πιψλ παξέρεη έλδεημε φηη ην θφζηνο 

ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ ππεξβαίλεη ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ηφηε ηα 

απνζέκαηα πιψλ ππνηηκψληαη ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ πιψλ κπνξεί λα απνηειεί ην θαιχηεξν 

δηαζέζηκν κέζν απνηίκεζεο ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο.
68

 

Σα απνζέκαηα ππνηηκψληαη ζπλήζσο ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαηά είδνο. 

Δληνχηνηο, νξηζκέλεο θνξέο, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ε νκαδνπνίεζε φκνησλ ή 

ζπγγελψλ εηδψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα απνζέκαηα ίδηαο παξαγσγηθήο γξακκήο, πνπ 

έρνπλ φκνηνπο ζθνπνχο ή ηειηθέο ρξήζεηο, πνπ παξάγνληαη θαη δηαηίζεληαη ζε αγνξά 
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ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θαη πνπ πξαθηηθά δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ 

μερσξηζηά απφ άιια είδε ηεο ίδηαο παξαγσγηθήο γξακκήο. 
69

 

Ζ ππνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ κε βάζε ηε γεληθή ηαμηλφκεζε ηνπο, π.ρ. έηνηκα 

πξντφληα ή φια ηα απνζέκαηα ελφο ηδηαίηεξνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνκέα, δελ είλαη 

θαηάιιειε. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη, γεληθά, ζπγθεληξψλνπλ ην θφζηνο θάζε 

ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία ρξεψλνληαη ρσξηζηή ηηκή πψιεζεο. πλεπψο, θάζε ηέηνηα 

ππεξεζία ζεσξείηαη σο έλα μερσξηζηφ ζηνηρείν.
70

 

ε θάζε επφκελε πεξίνδν, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα νθείιεη λα ειέγρεη ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο θαη πιεξνθνξίεο θαη εθφζνλ ππάξρεη θάπνηα κεηαβνιή θαη ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο, πηζαλφλ λα απαηηείηαη αλαζεψξεζε ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 

αμίαο. Δάλ έρνπλ πάςεη λα ππάξρνπλ νη ζπλζήθεο πνπ πξνεγνπκέλσο νδήγεζαλ ζε 

ππνηίκεζε  ησλ απνζεκάησλ θάησ ηνπ θφζηνπο ή εάλ ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο κηαο 

αχμεζεο ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο εμαηηίαο δηαθνξνπνίεζεο ζηηο νη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηφηε ην πνζφ ηεο ππνηίκεζεο αλαζηξέθεηαη, έηζη ψζηε ε λέα 

ινγηζηηθή αμία λα είλαη ρακειφηεξε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα είδνο απνζέκαηνο πνπ ζε 

πξνεγνχκελε ρξήζε αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία επεηδή ε ηηκή 

πψιεζεο ηνπ είρε κεησζεί, εμαθνινπζεί λα θαηέρεηαη ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν θαη ε 

ηηκή πψιεζεο ηνπ έρεη πιένλ απμεζεί, ηφηε ζα γίλεη αλαζηξνθή ηεο πξνεγνχκελεο 

ππνηίκεζεο θαη ε απνηίκεζε ζα γίλεη ζηελ λέα αμία πνπ έρεη δηακνξθσζεί.
71

 

Παπάδειγμα: 

Καηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο 20Υ7, ην θφζηνο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ηεο εηαηξίαο 

«ΛΑΜΓΑ» αλέξρεηαη ζε 145,00 επξψ αλά ηεκάρην βάζεη ηεο αλαγλσξηδφκελεο απφ 

ην Γ.Λ.Π. 2 θνζηνινγηθήο κεζφδνπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. 

Καηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπ πξντφληνο, ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ζπκθσλία πψιεζεο πνπ έρεη επηηεπρζεί κεηαμχ ηεο «ΛΑΜΓΑ» θαη 

ηεο «ΚΑΠΠΑ», αλέξρεηαη ζε 120,00 επξψ αλά ηεκάρην. Καηά ην ηέινο ηεο επφκελεο 

ρξήζεο (20Υ8) ιφγσ κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ 

αγνξά, ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπ πξντφληνο έρεη απμεζεί ζηα 140,00 επξψ 
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αλά ηεκάρην ελψ ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα θνζηνινγηθή 

κέζνδν φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά δηακνξθψζεθε ζηα 148,00 επξψ αλά 

ηεκάρην. 

Εηηείηαι: Να βξεζεί ε ηηκή απνηίκεζεο ηνπ ελ ιφγσ απνζέκαηνο ηεο εηαηξίαο 

«ΛΑΜΓΑ» ηφζν θαηά ηε ρξήζε 20Υ7 φζν θαη θαηά ηελ επφκελε ρξήζε 20Υ8. 

Λύζη 

Θεκειηψδεο αξρή ηνπ Γ.Λ.Π. 2 απνηειεί ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ λα γίλεηαη 

ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

Καηά ηε ρξήζε 20Υ7, ε εηαηξία ζα εκθαλίζεη ηα απνζέκαηα ηεο ζηελ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθφζνλ απηή είλαη κηθξφηεξε ηνπ θφζηνπο (120,00€ < 145,00€). 

πλεπψο, ζα γίλεη ππνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ θαηά 25,00 επξψ αλά ηεκάρην 

(145,00€ - 120,00€) έηζη ψζηε λα εκθαλίδεηαη ζηελ ηηκή ησλ 120,00 επξψ. 

Σελ επφκελε ρξνληά, ε απνηίκεζε ζα γίλεη ζην πνζφ ησλ 140,00 επξψ αλά ηεκάρην, 

εθφζνλ ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία αλ θαη έρεη απμεζεί παξακέλεη κηθξφηεξε ηνπ 

θφζηνπο. πλεπψο, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα θάλεη αλαζηξνθή ηεο πξνεγνχκελεο 

ππνηίκεζεο θαηά ην πνζφ ησλ 20,00 επξψ αλά ηεκάρην θαη λα εκθαλίζεη ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηηο θαηαζηάζεηο ηα απνζέκαηα ηεο ζηελ αμία ησλ 140,00 επξψ αλά 

ηεκάρην.
72

 

4.10 Αναγνώπιζη ηος Δξόδος 

ηελ πψιεζε απνζεκάησλ, ε ινγηζηηθή ηνπο αμία πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν 

ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαγλσξίζηεθε ην ζρεηηθφ έζνδν. Κάζε ππνηίκεζε ησλ 

απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο θαη φιεο νη δεκίεο ησλ 

απνζεκάησλ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνέθπςε απηή ε 

ππνηίκεζε ή ε δεκηά.
73
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ε πεξίπησζε αχμεζεο ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, ην πξνθχπηνλ πνζφ 

αλαζηξνθήο ηεο ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ, αλαγλσξίδεηαη κεηψλνληαο ην πνζφ 

ησλ απνζεκάησλ πνπ επηβάξπλε ηα έμνδα ηελ πεξίνδν ηεο αλαζηξνθήο.
74

 

Δπίζεο, νξηζκέλα απνζέκαηα κπνξεί λα απεηθνλίδνληαη ζε άιια θνλδχιηα ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα, απνζέκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ηδηνθαηαζθεπαδφκελα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ελ 

ιφγσ απνζέκαηα ζα αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ αθνξνχλ. 
75

 

Παπάδειγμα: 

Σν θφζηνο ηνπ απνζέκαηνο «Υ» ηελ 31/12/2009 αλέξρεηαη ζε 1.000.000 επξψ (10.000 

ηεκάρηα * 100€), πξνζδηνξηδφκελν κε ηε κέζνδν F.I.F.O. . Ζ ηηκή πψιεζεο ηελ 

31/12/2009 εθηηκάηαη ζε 70 επξψ αλά ηεκάρην, θαζψο ζηελ αγνξά θπθινθφξεζαλ 

παξφκνηα βειηησκέλα πξντφληα πνπ ψζεζαλ πξνο ηα θάησ ηηο ηηκέο ησλ παιαηφηεξσλ 

(ηερλνινγηθή απαμίσζε). 

ηελ ρξήζε ηνπ 2010, ιφγσ κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά, έγηλε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ζε 90 επξψ αλά ηεκάρην. Να πξνζδηνξηζηεί ν 

ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ παξαπάλσ γεγνλφησλ. 

Λύζη  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απνηηκήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνζέκαηα ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο (1.000.000 επξψ) θαη 

ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο (700.000 επξψ). Ζ ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ 

πξέπεη λα δηελεξγεζεί ηελ 31/12/2009, θαηά ηε ρξήζε, δειαδή, ζηελ νπνία πξνέθπςε 

ε ππνηίκεζε, είλαη ε εμήο: 

Πεπιγπαθή Υπέωζη Πίζηωζη 

Εεκηά ιφγσ κείσζεο  

ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ 
300.000  

Απνζέκαηα  300.000 
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Ζ αλσηέξσ εγγξαθή έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο θαηά 

300.000 επξψ θαη ηελ ηζφπνζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πσιήζεσλ. 

ηε ρξήζε 2010, ε ηηκή ησλ παιαηφηεξσλ πξντφλησλ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ αγνξά 

ζε 90 €. Αλ ε επηρείξεζε εμαθνινπζεί λα θαηέρεη 5.000 ηεκάρηα απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

απφζεκα, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε αλαζηξνθή ηεο πξνεγνχκελεο δεκηάο ιφγσ κείσζεο 

ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ θαη λα πξνζαξκφζεη ην θφζηνο ηεκαρίνπ ζε 90 επξψ (απφ 

70 επξψ πνπ εκθαληδφηαλ ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο). 

Πξέπεη ζπλεπψο, λα πξνζαξκφζεη ην θφζηνο ηεκαρίνπ ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ θαη ηεο λέαο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, φπσο απηή 

δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.  

Ζ ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζεί ηελ 31/12/2010 είλαη ε εμήο: 

 

Πεπιγπαθή Υπέωζη  Πίζηωζη  

Απνζέκαηα (5.000 ηεκάρηα * 20 €) 100.000  

Έζνδα απφ αλαζηξνθή δεκίαο ιφγσ 

κείσζεο ηεο αμίαο απνζεκάησλ 
 100.000 

 

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα απνζέκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (ηδηνπαξαγσγή παγίσλ). ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, ην έμνδν αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ (ή 

ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή παξνπζηάδεηαη 

μερσξηζηά ζχκθσλα κε ζρεηηθή δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ην αλαζεσξεκέλν Γ.Λ.Π. 1) 

κέζσ ησλ απνζβέζεσλ, θαηαλεκεκέλν ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πάγηνπ 

ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
76
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4.11 Γνωζηοποιήζειρ 

Οη απαηηνχκελεο απφ ην Γ.Λ.Π. 2 γλσζηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ:
77

 

 ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ 

απνζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ηχπνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο, 

 ηε ζπλνιηθή ινγηζηηθή αμία ησλ απνζεκάησλ θαη ηε ινγηζηηθή αμία αλά 

θαηεγνξία απνζεκάησλ, 

 ηε ινγηζηηθή αμία ησλ απνζεκάησλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία 

κεησκέλε θαηά ηα άκεζα θφζηε πψιεζεο, 

 ην πνζφ ησλ απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθε σο έμνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ. Σν πνζφ απηφ ην νπνίν ζπρλά απνθαιείηαη θφζηνο πσιεζέλησλ 

πεξηιακβάλεη: (α) ηα θφζηε πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 

απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ πνπ έρνπλ, πιένλ, πσιεζεί, (β) ηα κε 

επηκεξηζκέλα γεληθά έμνδα παξαγσγήο θαη (γ) ηα αζπλήζηζηα πνζά πνπ 

αθνξνχλ θφζηε παξαγσγήο απνζεκάησλ. Αλάινγα κε ηηο εηδηθφηεξεο 

ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο  κπνξεί λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη άιια 

έμνδα, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηα έμνδα πψιεζεο,
78

 

 ην πνζφ θάζε ππνηίκεζεο απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθε σο έμνδν ηεο 

πεξηφδνπ, 

 ην πνζφ θάζε αλαζηξνθήο πξνεγνχκελεο ππνηίκεζεο απνζεκάησλ πνπ 

αλαγλσξίζηεθε σο έμνδν ηεο πεξηφδνπ, 

 ηηο ζπλζήθεο ή ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηε αλαζηξνθή ηεο πξνεγνχκελεο 

ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ, 

 ηε ινγηζηηθή αμία ησλ απνζεκάησλ πνπ έρνπλ ελερπξηαζηεί πξνο εμαζθάιηζε 

ππνρξεψζεσλ. 

Δπίζεο, είλαη ρξήζηκε ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή αμία ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ απνζεκάησλ 

θαη ην βαζκφ κεηαβνιψλ ζε απηά. πλήζεηο θαηεγνξίεο απνζεκάησλ απνηεινχλ ηα 

εκπνξεχκαηα, ηα πιηθά παξαγσγήο, νη πξψηεο χιεο, ε παξαγσγή ζε εμέιημε θαη ηα 
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έηνηκα πξντφληα. Σα απνζέκαηα εηαηξίαο παξνρήο ππεξεζηψλ, κπνξεί λα πεξηγξάθνπλ 

σο εξγαζίεο ζε εμέιημε.
79

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θάπνηεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο παξνπζηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα κηαο πεξηφδνπ (θέξδε ή δεκίεο) κε ηέηνην ηξφπν (π.ρ. αλάιπζε ησλ 

εμφδσλ θαηά είδνο), ψζηε λα απαηηείηαη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο πνζά ζρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο 

έμνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 
80

 Αλαιπηηθφηεξα, γλσζηνπνηνχληαη ηα θφζηε 

πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο έμνδα γηα πξψηεο χιεο θαη αλαιψζηκα πιηθά, εξγαηηθφ 

θφζηνο, άιια θφζηε, θαζψο θαη ην πνζφ ηεο θαζαξήο κεηαβνιήο ζηα απνζέκαηα γηα 

ηελ πεξίνδν.
81

 

4.12 Παπαπομπέρ ζε Γιεπμηνείερ 

Ζ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΔΓΓΠΥΑ) ή πξψελ Μφληκε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (ΜΔΓ) έρεη εθδψζεη ηηο 

παξαθάησ δηεξκελείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γ.Λ.Π 2: ΜΔΓ 32 Άπια Πεξηνπζηαθά 

Σηνηρεία – Κόζηνο Δηθηπαθνύ Τόπνπ θαη ΔΓΠΥΑ 20 Κόζηε Απνθάιπςεο ζηε Φάζε ηεο 

Παξαγσγήο Οξπρείνπ Επηθάλεηαο.
82

 

4.13 Γιαθοπέρ ζηο Λογιζηικό Υειπιζμό ηων Αποθεμάηων μεηαξύ ηων 

ΔΛΠ και ΓΠΥΑ 

Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ απνζεκάησλ θαζνξίδεηαη ζηα ΔΛΠ απφ ην Ν. 4308/14 

άξζξν 20 ελψ ζηα ΓΠΥΑ απφ ην ΓΛΠ 2. 

ηα ΔΛΠ, ε αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη ζην θφζηνο θηήζεο θαη 

κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζηελ θαηά είδνο ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο 

θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Αθνινπζψληαο ηηο πξφλνηεο ηνπ Γ.Λ.Π. 

2, ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηε κηθξφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Γελ παξαηεξείηαη, ζπλεπψο, δηαθνξνπνίεζε θαζψο ηφζν ζηε 
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κηα πεξίπησζε φζν θαη ζηελ άιιε αθνινπζείηαη κηα ζπληεξεηηθή αξρή (κε εμαίξεζε  

θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ην Γ.Λ.Π. 2 αλαγλσξίδεη) απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηηο 

κηθξφηεξεο ηνπο αμίεο. Ωζηφζν, ε δηαθνξά πνπ ππήξρε ζηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ 

(κέζνδνη) ηνπ θφζηνπο θηήζεο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, κεηαμχ ησλ 

ΓΠΥΑ θαη ησλ ΔΛΠ πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4308/14, δελ πθίζηαηαη πιένλ. Ο 

Ν.4308/14 αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΠΥΑ, κε επηηξέπνληαο ηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ηειεπηαίαο εηζαγσγήο, πξψηεο εμαγσγήο (L.I.F.O.) .
83

 

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ Ν. 4308/14, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ησλ 

βηνινγηθψλ απνζεκάησλ, δίλεηαη ε ελαιιαθηηθή γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπο ζηελ εχινγε 

αμία θάηη πνπ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ίζρπε, θαζψο ππήξρε 

εληαίνο ηξφπνο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ. Αληίζηνηρα, ζηα ΓΠΥΑ ππάξρεη εηδηθφ 

πξφηππν πνπ ξπζκίδεη ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ (Γ.Λ.Π.41). 

χκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, εθφζνλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ππνηίκεζεο, νη πξψηεο χιεο δελ 

ππνηηκψληαη, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη φηη ζα ηηο ελζσκαηψζεη ζε 

πξντφληα πνπ ζα πνπιεζνχλ ζε αμία ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην θφζηνο ηνπο. Σα ΔΛΠ, κε 

ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην, πξνέβιεπαλ  φηη ζε αληίζηνηρε πεξίπησζε  ζα 

γηλφηαλ ππνηίκεζε κε ην πνζφ ηεο δηαθνξάο, αλάκεζα ζηελ αμία θηήζεο θαη ηεο 

ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο. Με ην Ν. 4308/14 νξίδεηαη φηη γηα ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη 

γηα κεηαπνίεζε θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, ηφζν ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο, φζν θαη ην 

θαζαξφ ηκήκα πψιεζεο ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο.
84

 

Δπίζεο, ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ ΔΛΠ δελ πξνέβιεπε αλαζηξνθή 

ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ, θάηη πνπ επηηξέπεηαη ηφζν ζηα ΓΠΥΑ
85

 φζν πιένλ θαη 

ζηα ΔΛΠ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4308/14. πγθεθξηκέλα, εάλ γηλφηαλ ππνηίκεζε 

απνζεκάησλ, κεηψλνληαλ ε αμία ηνπο κε απεπζείαο επηξξνή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεο πνπ αθνξνχζε. Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη ην Ν. 4308/14 εάλ 

γίλεη ππνηίκεζε, απηή παξαθνινπζείηαη ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ κε δηθαίσκα, εάλ 

κεηαβιεζνχλ νη ζπλζήθεο ζε επφκελεο ρξήζεηο, λα γίλεη αλαζηξνθή απηήο, είηε νιηθή 

είηε κεξηθή. 
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Αθφκε ν Ν. 4308/14, φπσο θαη ην Γ.Λ.Π. 2, αλαθέξεη φηη ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα επηβαξπλζεί κε ηφθνπο εληφθσλ 

ππνρξεψζεσλ, ρεηξηζκφο πνπ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ δελ ππήξρε, θαζψο ηέηνηνπ 

είδνπο θφζηε δελ επηβάξπλαλ ην θφζηνο παξαγσγήο.
86
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πινπνηείηαη κηα ζχλνςε 

ησλ βαζηθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ 

ζπλνιηθή πξνζπάζεηα θαη ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ, κπνξνχκε λα 

βγάινπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

απνηειεί κηα κέγηζηε αιιαγή γηα ην ινγηζηηθφ θαη ην ειεγθηηθφ επάγγεικα. Μηα 

αιιαγή πνπ ηξνθνδνηήζεθε απφ ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ 

νηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη. Αλάγθεο φπσο αξκφληα θαη ζχγθιηζε νηθνλνκηψλ πνπ είλαη 

απαηηνχκελα θαη επαθφινπζα ηνπ δηεζλνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ηεο ηερλνινγίαο. Ωο αξσγφο ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο απνηέιεζε ε δεκηνπξγία θαη 

εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ ήξζαλ λα 

επηιχζνπλ ηα ζπλερή δεηήκαηα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ έιιεηςε ελφο δηεζλνχο 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ρεηξηζκνχ.  

Έηζη ινηπφλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε εθαξκνγήο θνηλψλ 

απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, 

ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν θαζψο κε ην θαζεκεξηλφ άλνηγκα ησλ ρξεκαηαγνξψλ 

θαη θεθαιαηαγνξψλ νη αλάγθεο ησλ εηαηξηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα έρνπλ 

δηεζλνπνηεζεί (π.ρ. αλάγθε γηα δαλεηζκφ).  Ωο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ γίλνληαη θαζεκεξηλφ 

αληηθείκελν εμέηαζεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο φπνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ινγηζηηθνί 

θαλφλεο. Ωο εθ ηνχηνπ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α./Γ.Λ.Π. εμαζθαιίδεηαη έλα 

κέζν πνπ παξέρεη νκνηνκνξθία θαη ηελ δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο αλά ηνλ θφζκν. Δπηπιένλ παξέρεηαη έλα πςειήο 

πνηφηεηαο εξγαιείνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ πνπ ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ θαζψο πξνζδίδεη δηαθάλεηα θαη 

επθνιία παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Ζ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ 

πιεξνθνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
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νδεγεί ζε αχμεζε  ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη 

πξνζέγγηζε πηζαλψλ επελδπηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην κεηνλέθηεκα ζηελ εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Α./Γ.Λ.Π. 

απνηειεί ε απφθιηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ Γεληθψλ Απνδεθηψλ Λνγηζηηθψλ 

Αξρψλ ηεο εθάζηνηε ρψξαο κε ηα Γ.Π.Υ.Α. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθιηζε ζπλεπάγεηαη 

κε πςειφ θφζηνο θαη ρξφλν γηα ηελ νκαιή ζχγθιηζε ησλ δχν αληηθεηκέλσλ. 

Όζνλ αθνξά ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 2 – Απνζέκαηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξαπάλσ εξγαζία, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζε φηη έρεη λα θάλεη 

κε ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ κέζνδν θνζηνιφγεζεο 

ηεο L.I.F.O (Last In – First Out) πνπ δελ εθαξκφδεηαη θαη απαγνξεχεηαη απφ ην 

πξφηππν θαζψο δελ πξνζθέξεη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

έξεπλεο 
87

 έρνπλ δείμεη φηη φζεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ L.I.F.O. 

σο κέζνδν επηκέηξεζεο ηνπ θφζηνπο θαηέγξαςαλ ρακειφηεξα Έζνδα πξν Φφξσλ, 

Καζαξψλ Κεξδψλ θαη Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ ην ζεκαληηθφ 

πνζφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ νθείινπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη νη επελδπηέο, νη δαλεηζηέο θαη νη άιινη ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ πην πξνζεθηηθά ηηο εμειίμεηο 

ζε απηφ ην κέησπν. Σέινο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε θαηάξγεζε ηεο L.I.F.O. 

απφ ην πξφηππν ππνδειψλεη ηελ δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

Γ.Π.Υ.Α./Γ.Λ.Π. ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη.  

Σέινο πξνηείλεηαη πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ε αλάπηπμε ελφο νηθνλνκηθνχ 

κνληέινπ κε βάζε ην νπνίν ζα εμεηάδνληαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηελ πηνζέηεζε 

ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ζην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. 

Αθφκε πξνηείλεηαη πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε κειέηε πνπ ζα έρεη ζηφρν ηελ 

επηκέηξεζε ησλ σθειεηψλ πνπ ιακβάλνπλ ηα θξάηε απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Α 

ζηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο. 
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