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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

 Η αποτίµηση των αποθεµάτων αποτελεί στοιχείο που µπορεί να επηρεάσει 

την οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης. Στην συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία 

θα γίνει µία προσπάθεια ανάλυσης των µεθόδων αποτίµησης που εφαρµόζονται από 

τα ελληνικά και τα διεθνή πρότυπα. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλύσουµε την έννοια της αποθήκης ως χώρο, στον 

οποίο αποθηκεύονται τα αποθέµατα και παραµένουν µέχρι να χρησιµοποιηθούν στη 

λειτουργία της επιχείρησης. Η αποθήκη λογιστικά δεν είναι ένας συγκεκριµένος 

χώρος, αλλά αναφέρεται σαν έννοια για κάθε ενέργεια και καταγραφή αποθήκευσης 

από την επιχείρηση.  

 Στη συνέχεια θα αναλύσουµε την έννοια των αποθεµάτων που χρησιµοποιεί η 

επιχείρηση για τη λειτουργία της. Αποθέµατα µπορεί να είναι τα αναλώσιµα υλικά 

που βοηθούν στην παραγωγική λειτουργία αλλά και τα έτοιµα προϊόντα ή 

εµπορεύµατα που ετοιµάζονται να προωθηθούν για πώληση.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύουµε τις µεθόδους αποτίµησης των αποθεµάτων 

όπως ισχύουν στο ελληνικό λογιστικό σχέδιο µε τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα 

και µειονεκτήµατά τους. Καθώς επίσης και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν αυτές 

οι µέθοδοι στην λογιστική παρουσίαση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της 

επιχείρησης.  

 Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφερόµαστε στα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

που αφορούν τα αποθέµατα, τις µεθόδους αποτίµησης που αυτά προτείνουν, πέρα 

από αυτές που προτείνει το ελληνικό λογιστικό σχέδιο, καθώς και τις σηµαντικότερες 

διαφορές που παρουσιάζουν σε σχέση µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.  

 

 

 



vii 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ .....................................................................................................................................VI 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ .................................................................................................... VII 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...................................................................................................................................... 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ............................................................................................... 3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

: ΑΠΟΘΗΚΗ .......................................................................................................... 9 

1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ............................................................................................. 10 

1.2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ................................................................................................................ 13 

1.3 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ................................................................................................................ 14 

1.4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ......................................................................................................... 16 

1.5 Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ. ............................................................................................................. 17 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ................................................................................................... 21 

2.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ .................................................................................................................................... 21 

2.2 ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ........................................................................................................................ 26 

2.3 ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ........................................................................................................................ 27 

2.4 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ...................................................................................................................... 30 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ...................................................................... 32 

3.1 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ........................................................................................ 33 

3.2 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Η ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ................................................. 36 

3.3 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΩΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (FIFO) ............................................................... 38 

3.4 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΩΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (LIFO) .......................................................... 41 

3.5 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ............................................................................................... 43 

3.6 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ....................................................................................... 45 

3.7 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ................................................................................................... 45 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

: ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ .................................................................. 47 

4.1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ....................................................................... 47 

4.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. .............................................................................. 49 

4.3 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ. ................................................................................................................................................... 53 

4.4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ............. 54 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................................................................................. 57 



viii 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................................ 58 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ................................................................................................................................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Στην σηµερινή εποχή όπου η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι πιο 

έντονη από ποτέ, κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτηµα, σε 

σχέση µε τις άλλες του κλάδου, για να µπορέσει να επιβιώσει. Αν δούµε την 

επιχείρηση σαν ένα σύστηµα όπου κάθε τµήµα της επιτελεί και ένα συγκεκριµένο 

ρόλο στην λειτουργία της, τότε κάθε απώλεια ή µη σωστή λειτουργία σε ένα τµήµα 

θα έχει επιπτώσεις και στα υπόλοιπα τµήµατα. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν πόσο 

σηµαντικό είναι, για την επιχείρηση, να λειτουργούν όλα τα τµήµατα εύρυθµα και 

χωρίς καθυστερήσεις. Αν και τα διάφορα τµήµατα µιας επιχείρησης λειτουργούν ως 

ένα βαθµό ανεξάρτητα υπάρχουν όµως και κοµµάτια της επιχείρησης που συνδέουν 

αυτά τα τµήµατα και τα βοηθούν να λειτουργούν αποτελεσµατικά. Συνδετικός κρίκος 

των περισσότερων τµηµάτων µιας επιχείρησης είναι η αποθήκη. Από αυτήν αντλούν 

υλικά τόσο η λειτουργία παραγωγής όσο και η εµπορική λειτουργία µιας επιχείρησης 

αλλά και εκεί αποθηκεύονται και τα εργαλεία ή τα κοµµάτια που θα χρειαστούν για 

κάθε τµήµα της επιχείρησης. Θα πρέπει λοιπόν η αποθήκη ή η λειτουργία 

προµηθειών, που είναι υπεύθυνη για την αποθήκη σε ορισµένες επιχειρήσεις,  να 

µπορεί να βρίσκεται πάντα ένα βήµα µπροστά από τις ανάγκες της επιχείρησης ώστε 

να προσφέρει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση, την απρόσκοπτη 

λειτουργία της από έλλειψη πρώτων υλών.  

 Τα προβλήµατα που αφορούν την αποθήκη είναι πολλά και συνήθως είναι 

οργανωτικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή οργάνωση και άψογη 

καταγραφή των υλικών που υπάρχουν µέσα σ αυτήν. Αποτελεί την βασικότερη 

µέριµνα των ανθρώπων που δουλεύουν στο συγκεκριµένο τµήµα. Τα υλικά θα πρέπει 

να είναι εύκολα προσβάσιµα αλλά και να γνωρίζει οποιαδήποτε στιγµή ο υπεύθυνος 

τα περιεχόµενα της αποθήκης. Αυτό µπορεί εύκολα να γίνει µε την ορθή και έγκαιρη 

συµπλήρωση των εντύπων της αποθήκης.  

 Όµως, σηµαντικά προβλήµατα ανακύπτουν όταν πρέπει να γίνει λογιστική 

καταγραφή των υλών της αποθήκης. Στα λογιστικά βιβλία πέρα από το είδος και την 

ποσότητα, που απαιτούν συνήθως τα βιβλία της αποθήκης, πρέπει να καταγραφεί και 

η αξία όλων αυτών. Αν υποθέσουµε ότι στην αποθήκη βρίσκονται υλικά 
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διαφορετικών περιόδων, όπως γίνεται συχνά στην πράξη, τότε οι τιµές ίδιων ειδών θα 

διαφέρουν λόγω της ανατίµησης ή της υποτίµησης της τιµής τους. Εποµένως θα 

πρέπει η επιχείρηση να ακολουθεί συγκεκριµένη µέθοδο αποτίµησης των 

αποθεµάτων της ώστε να υπολογίζει κάθε φορά της αξίας τους.  

 Η λογιστική επιστήµη διακρίνει µία σειρά από τέτοιες µεθόδους. Κάθε µία 

από αυτές θεωρείται σωστή για την λογιστική αρκεί η επιχείρηση να ακολουθεί κάθε 

φορά την ίδια µέθοδο και για κάθε περίοδο. Η διαφορετική αποτίµηση των 

αποθεµάτων ανά περίοδο αποτελεί ατόπηµα για την επιχείρηση που µπορεί να 

επισύρει και διοικητικές κυρώσεις.  

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία προσπάθεια για 

να συµβαδίσουν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα µε τα διεθνή στο θέµα της 

λογιστικής. Αυτό συµβαίνει γιατί µε την παγκοσµιοποίηση των οικονοµιών πολλές 

ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αλλά και πολλές εταιρείες 

του εξωτερικού δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει κοινός 

τόπος λογιστικών καταγραφών. Όµως και στα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µία σειρά από µεθόδους που ακολουθούν οι επιχειρήσεις 

στην αποτίµηση των υλικών της αποθήκης τους. Κάποιες από αυτές έχουν κοινά 

στοιχεία µε αυτές που υιοθετεί και το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Θα γίνει 

προσπάθεια να καταγραφούν οι περισσότερες και να υπάρξει µία ανάλυση τους.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

  

 Πριν αναφερθούµε στα κεφάλαια αυτής της εργασίας που αφορούν τα 

αποθέµατα και τις µεθόδους αποτίµησης τους θα πρέπει πρώτα να γίνει µία αναφορά 

στο Ελληνικό Λογιστικό σχέδιο. Αυτό αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνται 

όλες οι εγγραφές και για να γίνει κατανοητή η διαδικασία αποτίµησης θα πρέπει 

πρώτα να αναφερθούν οι βασικές αρχές που το διέπουν καθώς και οι κανόνες του, 

ώστε να υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάλυσης των λογαριασµών.  

 Λέγοντας λογιστικό σχέδιο εννοούµε ένα σύστηµα κανόνων, οι οποίοι 

χρησιµοποιούνται για να γίνεται η λογιστική παρακολούθηση και η κοινοποίηση στα 

ενδιαφερόµενα µέρη των µεταβολών της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως µιας 

οικονοµικής µονάδας (Μπαραλέξης, 1993). Κάθε λογιστικό σχέδιο έχει τις δικές του 

ιδιαιτερότητες και ακολουθεί τους δικούς του κανόνες. Επιρροές µπορεί να 

υπάρχουν, το ελληνικό λογιστικό σχέδιο έχει αρκετές επιρροές από το γαλλικό 

λογιστικό σχέδιο και από συγκεκριµένες οδηγίες της ΕΟΚ,  αλλά σίγουρα κάθε χώρα 

έχει υιοθετήσει ένα λογιστικό σχέδιο που ανταποκρίνεται στις δικές τις ανάγκες.  

 Το ελληνικό λογιστικό σχέδιο διαµορφώθηκε και τελικά εγκρίθηκε µε το νόµο 

1041/80 και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 1123/80. Στην αρχή ήταν προαιρετικό για τις 

επιχειρήσεις να το ακολουθήσουν. Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 186/92 έγινε 

υποχρεωτικό για κάθε επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας να εφαρµόζει 

τους κανόνες και τους λογαριασµούς του ελληνικού λογιστικού σχεδίου. Θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι όλο το ελληνικό λογιστικό σχέδιο αποτελείται από 5 

ανεξάρτητα κοµµάτια: 

• Τις βασικές αρχές που διέπουν το Ε.Γ.Λ.Σ. 

• Την γενική λογιστική 

• Τους λογαριασµούς τάξεως 

• Τις οικονοµικές καταστάσεις και τους αριθµοδείκτες  

• Την αναλυτική λογιστική εκµεταλλεύσεων 
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 Ως προς το πρώτο µέρος, οι κυριότερες βασικές αρχές που διέπουν το 

ελληνικό λογιστικό σχέδιο είναι: 

• Η αρχή της αυτονοµίας των λογιστικών κυκλωµάτων. Η αρχή αυτή αφορά 

το γεγονός ότι τα λογιστικά κυκλώµατα της γενικής λογιστικής, των 

λογαριασµών τάξεως αλλά και της αναλυτικής λογιστικής δεν 

αναµειγνύονται µεταξύ τους αλλά λειτουργούν αυτόνοµα. Αυτό σχετίζεται 

κυρίως µε τον σκοπό που εξυπηρετούν. Η γενική λογιστική ασχολείται µε τις 

µεταβολές των εµπορικών συναλλαγών και εξυπηρετεί, περισσότερο, τους 

εξωτερικούς ελεγκτές της επιχείρησης (πχ µέτοχοι, κράτος). Η αναλυτική 

λογιστική βασικό σκοπό έχει να παρέχει πληροφορίες που έχουν να κάνουν 

περισσότερο µε τα επιµέρους κόστη της επιχείρησης και αφορούν κυρίως 

τους εσωτερικούς ελεγκτές της επιχείρησης (διοίκηση). Τέλος, οι 

λογαριασµοί τάξεως χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν πιθανές 

µελλοντικές µεταβολές στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης.  

 

• Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Αφορά την αυτονοµία των χρήσεων. 

Κάθε χρήση είναι αυτόνοµη και πρέπει να γίνονται εγγραφές ανοίγµατος και 

κλεισίµατος χρήσεων ώστε να είναι σύννοµη η διαδικασία. ∆εν θα πρέπει 

έξοδα ή έσοδα να µεταφέρονται σε άλλη χρήση χωρίς να έχει γίνει σαφές 

ποια χρήση αφορούν και να έχουν ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

• Η αρχή της αυτονοµίας της λογιστικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι η 

επιχείρηση, που αποτελεί την λογιστική οντότητα, είναι ανεξάρτητη από 

τους ιδιοκτήτες της, έχει την δική της περιουσία και τις δικές της 

υποχρεώσεις.  

 

• Η αρχή της συντηρητικότητας. Η αποτίµηση των στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού γίνεται µε την µέθοδο που θα έχει την 

χαµηλότερη θετική επίδραση στην εικόνα της επιχείρησης.  
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• Η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας. 

Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή η οικονοµική µονάδα θα συνεχίζει την 

δραστηριότητά της στο διηνεκές. Ανεξάρτητα από την ζωή των ιδρυτών της, 

ο θάνατος της επιχείρησης µπορεί να επέλθει µόνο µε την λύση και την 

εκκαθάριση της. 

 

• Η αρχή της αντικειµενικότητας. Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από 

την δραστηριότητα της επιχείρησης σε µία περίοδο και θα αποτυπωθούν στις 

οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να διέπονται από αµεροληψία και 

αντικειµενικότητα. ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν, δηλαδή, διαφοροποιήσεις 

στα µεγέθη του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που να αλλάζουν την 

πραγµατική εικόνα της επιχείρησης. 

 

• Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών µεθόδων. Η αρχή αυτή επιβάλει 

στην επιχείρηση την υιοθέτηση των λογιστικών µεθόδων της προηγούµενης 

περιόδου και ου το καθεξής. Στόχος είναι να µην υπάρχει αλλοίωση της 

χρηµατοοικονοµικής εικόνας της επιχείρησης µε την χρησιµοποίηση 

διαφορετικών µεθόδων που θα έχουν διαφορετικά αποτελέσµατα. Αν η 

επιχείρηση θέλει να υιοθετήσει διαφορετική µέθοδο θα πρέπει µε σαφήνεια 

να δηλώσει τους λόγους που την οδήγησαν  σ αυτήν την απόφαση και να 

αποκαλύπτονται οι µεταβολές που θα επιφέρει αυτή η απόφαση στα 

λογιστικά αποτελέσµατα.  

 

• Η αρχή της πραγµατοποιήσεως εσόδων. Για να αναγνωριστεί ένα έσοδο 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή και επίσης να αφορά την 

οικονοµική δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 

• Η αρχή της αναγνώρισης των εξόδων. Για να αναγνωρισθεί ένα έξοδο θα 

πρέπει να συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε την δηµιουργία εσόδων. 
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• Η αρχή της συσχέτισης εσόδων και εξόδων. Η οικονοµική µονάδα θα 

πρέπει να είναι σε θέση να συσχετίσει τα έσοδα και τα έξοδα, είτε άµεσα είτε 

έµµεσα, που πραγµατοποίησε µέσα σε µία χρονική περίοδο και να 

προσδιορίσει το οικονοµικό αποτέλεσµα που πέτυχε εκείνη την χρονική 

περίοδο. (Ηρειώτης, 2007) 

 Όσον αφορά την διάρθρωσή του, το ελληνικό λογιστικό σχέδιο οµαδοποιεί 

τους λογαριασµούς του σε δέκα µεγάλες οµάδες. Σκοπός αυτής της οµαδοποίησης 

είναι να παρέχει γρήγορα σηµαντικές πληροφορίες. Τα κριτήρια οµαδοποίησης είναι 

δύο. Το µεικτό κριτήριο, δηλαδή ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό των 

λογαριασµών π.χ. ο βαθµός ρευστότητας για τους λογαριασµούς του ενεργητικού ή ο 

βαθµός ληκτότητας για τους λογαριασµούς των υποχρεώσεων. Επειδή, όµως, αυτό το 

κριτήριο από µόνο του δεν προσφέρει την ευκολία που θα επιθυµούσε ο χρήστης, 

πριν από αυτό έχει υιοθετηθεί το κριτήριο του ισολογισµού. ∆ηλαδή, οι λογαριασµοί 

εντάσσονται σε  οµάδες κατά πως εµφανίζονται στην αριστερή (ενεργητικό) ή την 

δεξιά  (παθητικό) πλευρά του ισολογισµού. Κατά αυτόν τον τρόπο οι τρεις πρώτες 

οµάδες του σχεδίου αφορούν µόνο λογαριασµούς ενεργητικού, οι δύο επόµενες 

αφορούν µόνο λογαριασµούς παθητικού, η έκτη οµάδα είναι τα έξοδα, η έβδοµή τα 

έσοδα, η όγδοη είναι οι λογαριασµοί αποτελεσµάτων, η ένατη είναι οι διάµεσοι 

λογαριασµοί και η δέκατη οµάδα οι λογαριασµοί τάξης. Παρακάτω φαίνεται µία 

συνοπτική διάρθρωση του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΑΠΟΘΗΚΗ 

 

 Η αποθήκη αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την λειτουργία των 

περισσότερων επιχειρήσεων. Αν και ανάλογα µε την επιχείρηση τόσο το µέγεθος όσο 

και ο χώρος (υπαίθριος, κλειστός ή υπόγειος) διαφέρει, το κοινό στοιχείο είναι ότι 

εκεί εναποτίθενται πράγµατα και υλικά που θα χρησιµοποιηθούν ή θα πουληθούν 

αργότερα. Σύµφωνα µε τον Λεοντάρη (Λεοντάρης, 1989) αποθήκη ονοµάζεται ο 

χώρος στον οποίο η επιχείρηση εναποθέτει και φυλάει, κατάλληλα ταξινοµηµένα, όλα 

τα υλικά που χρησιµοποιούνται απ' αυτήν είτε ως πρώτες ύλες για την παραγωγή της 

είτε ως είδη συσκευασίας είτε ως αναλώσιµα για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών 

της (καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.), καθώς, επίσης, και τα έτοιµα ή 

ηµικατεργασµένα προϊόντα της, τα υπολείµµατα, τα εµπορεύµατα κ.ά. Σύµφωνα µε 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα πια αλλά και παλιότερα µε τον Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (http://www.gsis.gr) ο όρος αποθήκη δηλώνει, επίσης, την οργανωµένη και 

νοµότυπη λειτουργία ενός συστήµατος διακινήσεως των υλικών της επιχείρησης. 

 Λογιστικά, όσοι επιχειρηµατίες είναι υποχρεωµένοι να τηρούν βιβλίο 

αποθήκης πρέπει να παρακολουθεί τους λογαριασµούς των: 

• πρώτων & βοηθητικών υλών 

• καύσιµων υλών 

• ειδών συσκευασίας 

• έτοιµων προϊόντων 

• ηµιτελών προϊόντων και 

• υποπροϊόντων 

 Στο βιβλίο αποθήκης, δεν τηρούνται οι λογαριασµοί των παγίων στοιχείων 

της επιχείρησης. Τα πάγια στοιχεία αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

και όχι προϊόντα ή εµπορεύµατα τα οποία η επιχείρηση σκοπεύει να πουλήσει.  
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1.1 Λειτουργία και οργάνωση της αποθήκης 

 Η αναγκαιότητα της ύπαρξης της αποθήκης φαίνεται µέσα από την λειτουργία 

της επιχείρησης. Ειδικά αν αναλύσουµε την παραγωγική λειτουργία µιας επιχείρησης 

και την ανάγκη αυτής για πρώτες και βοηθητικές ύλες, άµεσα και στις κατάλληλες 

ποσότητες, καταλαβαίνουµε ότι η αποθήκη αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην 

βιωσιµότητα της επιχείρησης. Αναλυτικά τα προβλήµατα που καλείται να επιλύσει η 

αποθήκη σε µία επιχείρηση είναι: 

• Η προµήθεια των απαραίτητων υλικών για την σωστή λειτουργία της 

επιχείρησης, τα υλικά αυτά θα πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες 

προδιαγραφές και να µεταφέρονται σε προκαθορισµένους χώρους 

αποθήκευσης. Σε ορισµένες επιχειρήσεις υπάρχει ειδικό τµήµα που 

αναλαµβάνει αυτή την διαδικασία, η λειτουργία προµηθειών. 

 

• Η αποθήκευση των υλικών στους προκαθορισµένους κατάλληλους χώρους 

και στην συνέχεια η µεταφορά αυτών στα τµήµατα στα οποία είναι 

απαραίτητα, στο τµήµα παραγωγής ή στα καταστήµατα της επιχείρησης. 

 

• Η ταξινόµηση των υλικών µε τρόπο που να επιτρέπει τον εσωτερικό και τον 

εξωτερικό έλεγχο αλλά και να εξασφαλίζει την κατάλληλη φύλαξή τους. Θα 

πρέπει να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση για την ποσότητά τους αλλά και να 

µπορούν άµεσα να µεταφερθούν στα τµήµατα που είναι απαραίτητα. 

 Για να µπορέσει να εξασφαλίσει η λειτουργία αποθήκης ότι θα καταφέρει να 

επιλύσει αυτά τα προβλήµατα θα πρέπει να προβεί σε µία σειρά από ενέργειες που 

έχουν δυναµικό χαρακτήρα, δηλαδή πρέπει να εκτελούνται συνεχόµενα. Αυτές οι 

ενέργειες είναι: 

• Να εξασφαλίζει την ταχεία παραλαβή των υλικών ή των εµπορευµάτων που 

έχει παραγγείλει. 

 

• Να εξασφαλίζει έναν πλήρη έλεγχο των παραγγελλόµενων προϊόντων  πριν 

αποδεχθεί την παραγγελία. 
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• Να εξασφαλίζει έναν µεθοδικό και πρακτικό τρόπο ταξινόµησης των υλικών, 

ώστε να µεταφέρονται στα τµήµατα που πρέπει χωρίς καθυστερήσεις και 

άλλες δυσχέρειες. 

 

• Να εξασφαλίζει την πλήρη εικόνα των προϊόντων που υπάρχουν στην 

αποθήκη άλλα και αυτών που διακινούνται σε καθηµερινή βάση ώστε να µην 

υπάρξει έλλειψη σηµαντικών υλικών που είναι απαραίτητα για την παραγωγή 

αλλά και να µην υπάρχει µεγάλο πλεονάζον στοκ υλικών που σηµαίνει 

απώλεια χρήσιµων κεφαλαίων. 

 

• Να εξασφαλίζει την εναποθήκευση όλων των υλικών σε προκαθορισµένη 

θέση. Με αυτήν την ενέργεια θα µπορεί ο καθένας να βρίσκει άµεσα το υλικό 

που ψάχνει και δεν θα υπάρχουν άσκοπες καθυστερήσεις. Επίσης θα µπορεί 

να γίνει εύκολη η διαδικασία της απογραφής των υλικών, µία διαδικασία που 

είναι από την φύση της χρονοβόρα.  

 Η σωστή λειτουργία της αποθήκης προϋποθέτει και µία οργανωτική δοµή που 

θα µπορεί να εξυπηρετήσει τον σκοπό της. Θα πρέπει να καλύπτονται µερικές, 

στοιχειώδεις για κάθε επιχείρηση, απαιτήσεις ώστε να µπορεί να προσφέρει η 

αποθήκη ή η λειτουργία προµηθειών στην επιχείρηση τις παραπάνω εξασφαλίσεις. 

Αυτές οι απαιτήσεις είναι: 

• Ο χώρος. Η επιλογή του χώρου είναι σηµαντικός παράγοντας σωστής 

λειτουργίας της αποθήκης. Θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες για άνετη και 

ευχερή παράδοση, παραλαβή και µεταφορά των υλικών και των 

εµπορευµάτων, να εξυπηρετεί όλα τα τµήµατα της επιχείρησης µε τα οποία θα 

συνδέεται, να είναι σύµφωνη µε την ελληνική νοµοθεσία σε ότι αφορά τους 

κανόνες υγιεινής και αποθήκευσης, να είναι ασφαλής αλλά και να εξυπηρετεί 

τις ανάγκες της λογιστικής της επιχείρησης για εύκολη και γρήγορη 

αποτίµηση των υλικών και των προϊόντων που αποθηκεύονται σ αυτήν. Σε 

περίπτωση που η αποθήκη δεν είναι ένας ενιαίος χώρος άλλα πολλοί 

διαφορετικοί και ίσως, όχι όλοι στην ίδια περιοχή θα πρέπει όλοι αυτοί οι 

χώροι να υπάγονται σε µία ενιαία διεύθυνση.  



12 

 

 

 Η επιλογή του χώρου είναι σηµαντική γιατί στην σηµερινή 

ανταγωνιστική εποχή η σωστή επιλογή αποθήκης εξασφαλίζει πόρους, τόσο 

χρηµατικούς όσο και ανθρώπινους, µειώνοντας έτσι το κόστος αποθήκευσης 

και γενικότερα το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η λογιστική επιστήµη δεν υπαγορεύει την ύπαρξη ξεχωριστής 

αποθήκης. Στην πραγµατικότητα για την λογιστική δεν παίζει κανέναν ρόλο 

αν η αποθήκη είναι ενιαία ή χωρίζεται σε πολλούς διαφορετικούς χώρους ή 

ακόµη και αν υφίσταται σε κάποιον χώρο, ή αν τα υλικά τοποθετούνται π.χ. 

στον ίδιο χώρο µε αυτόν των µηχανηµάτων. Η λογιστική τήρηση των βιβλίων 

της αποθήκης θα είναι η ίδια σε κάθε περίπτωση.   

 

• Η ασφάλεια. Η αποθήκη θα πρέπει να µπορεί να φυλάσσεται από κλοπές αλλά 

και από φυσικές καταστροφές. Για αυτό το λόγο ιδανικό θα είναι για υλικά 

που µπορούν να φυλαχτούν σε κλειστό φυλαγµένο ή ασφαλισµένο χώρο αυτό 

να συµβαίνει. Με αυτόν τον τρόπο προλαµβάνονται περιστατικά κλοπής αλλά 

και γίνεται καλύτερα έλεγχος στους υπεύθυνους διαχείρισης της αποθήκης. Σε 

αυτήν την λογική έγκειται και η γνωστή απαγόρευση στους µη έχοντες 

εργασίας στον συγκεκριµένο χώρο που συναντάµε συχνά σε αποθήκες 

επιχειρήσεων και εργοταξίων. 

 

• Η διεύθυνση. Αφορά την διοίκηση της αποθήκης ως ξεχωριστή λειτουργία 

µέσα στα πλαίσια της επιχείρησης. Θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή διοίκηση 

στην οποία θα υπάρχει υπεύθυνος αποθήκης και υπάλληλοι ως αποθηκάριοι 

που θα ελέγχουν την κατάσταση του χώρου και των εµπορευµάτων. Είναι 

σηµαντικό να έχουν συνείδηση της ευθύνης τους ώστε να µπορούν να 

εξυπηρετούν άµεσα όλα τα τµήµατα που απαιτούν υλικά ή πληροφορίες από 

την αποθήκη.  
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1.2 Η λειτουργία προµηθειών 

 Όπως είδαµε και πιο πάνω η λειτουργία των προµηθειών, αποτελεί µια 

ξεχωριστή λειτουργία των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µεγάλων επιχειρήσεων, που 

συµπληρώνει την λειτουργία της αποθήκης. Έναν ολοκληρωµένο ορισµό για τις 

προµήθειες προσφέρει ο Lyssons λέγοντας: 

  Προµήθειες είναι η υπεύθυνη λειτουργία για την απόκτηση µέσω 

αγοράς, ενοικίασης ή άλλου νόµιµου τρόπου, µηχανολογικού εξοπλισµού, 

υλικών, εξαρτηµάτων, εφοδίων και υπηρεσιών που είναι απαραίτητα για 

χρήση ή µεταπώληση στην επιχείρηση.  

 Την µεγάλη σηµασία της λειτουργίας προµηθειών µπορούµε να την 

κατανοήσουµε αν αναλογιστούµε την επιχείρηση να λειτουργεί χωρίς πρώτες ύλες. 

Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο όλη την επιχείρηση και την βιωσιµότητά της. Στην 

σηµερινή εποχή, όµως, που ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων είναι συνεχής 

και σε πολύ υψηλό βαθµό, όχι µόνο η έλλειψη πρώτων υλών αλλά ακόµα και µια 

µικρή καθυστέρηση µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στην 

ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Αντίθετα, µία 

λειτουργία προµηθειών  η οποία προσφέρει την οικονοµικότερη τιµή υλικών στην 

επιχείρηση, στον καταλληλότερο χρόνο ελαχιστοποιώντας το επιπλέον κόστος 

αποθήκευσης, δηµιουργεί ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση έναντι των 

ανταγωνιστών της. Αν θέλαµε να κατηγοριοποιήσουµε τις ενέργειες που πρέπει να 

κάνει µία λειτουργία προµηθειών θα ήταν: 

• Η έρευνα αγοράς για τις τιµές και την ποιότητα που επικρατούν για κάθε 

µηχάνηµα ή υλικό ή αναλώσιµο που θα χρειαστεί η επιχείρηση για την σωστή 

και απρόσκοπτη λειτουργία της.  

 

• Η προµήθεια όλων των υλικών που θα χρειαστεί η επιχείρηση στην 

οικονοµικότερη τιµή, µε βάση την ποιότητα που θέλει η επιχείρηση και 

σύµφωνα µε τις τιµές που επικρατούν στην αγορά. 
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• Η καθηµερινή, συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων των αποθεµάτων 

πρώτων υλών και αναλώσιµων υλικών που είναι απαραίτητα για την 

επιχείρηση και η βέλτιστη δυνατή οικονοµική παραγγελία τους ώστε να 

ελαχιστοποιείται το κόστος µεταφοράς και αποθήκευσης.  

 

1.3 Η λογιστική της αποθήκης 

 Η ιδιαιτερότητα της αποθήκης σε σχέση µε την υπόλοιπη επιχείρηση είναι το 

γεγονός ότι λογιστικά είναι υποχρεωµένη να τηρεί συγκεκριµένα βιβλία τα οποία και 

αποτελούν ξεχωριστές λογιστικές καταστάσεις µέσα στην εταιρεία. Το γεγονός ότι 

µέσα στην αποθήκη υπάρχουν υλικά, πρώτες ύλες και προϊόντα που µπορεί να 

βρίσκονται εκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα κάνει επιτακτική την ανάγκη να είναι 

καταγεγραµµένα αναλυτικά ώστε να είναι εύκολο να αναζητηθούν. Επίσης το 

γεγονός ότι οι τιµές των προϊόντων ενδεχοµένως να έχουν αλλάξει µε την πάροδο του 

χρόνου κάνει επιτακτική την ανάγκη για µία µέθοδο αποτίµησης που να ακολουθείται 

διαρκώς ώστε να υπάρχει συνεχής και ακριβής ενηµέρωση για την αξία κάθε φορά 

της αποθήκης. Μία βασική αρχή που διέπει την λογιστική της αποθήκης είναι ότι 

κάθε υλικό που µπαίνει ή βγαίνει από την αποθήκη καταγράφεται σε συγκεκριµένα 

παραστατικά έγγραφα.  

 Βασικά η λογιστική της αποθήκης παρακολουθεί ένα υλικό ή προϊόν σε τρία 

στάδια: 

• Με την παραγγελία του. Στο στάδιο αυτό η λειτουργία προµηθειών ή ο 

υπεύθυνος αποθήκης αιτείται την παραγγελία του συγκεκριµένου υλικού. Σε 

αυτό το στάδιο υπάρχει απλώς µία αίτηση για την απόκτηση του υλικού και 

δεν συµπληρώνεται κανένα άλλου είδους έγγραφο. Σ αυτό το στάδιο τόσο το 

λογιστήριο όσο και η υπηρεσία προµηθειών θέλουν απλά να έχουν πρόσβαση 

σε πληροφορίες όπως πόση είναι η ποσότητα που έχει παραγγελθεί και πότε 

περίπου θα παραληφτεί. Σε µία τέτοια περίπτωση συµπληρώνονται οι 
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αντίστοιχοι κωδικοί των λογαριασµών τάξεως, αν τηρεί τέτοιους η 

επιχείρηση.  

 

• Με την παραλαβή των υλικών. Στο στάδιο αυτό γίνονται πιο συστηµατικές 

και πιο καθορισµένες ενέργειες. Η παραλαβή γίνεται από εξουσιοδοτηµένο 

άτοµο της επιχείρησης, είτε από επιτροπή παραλαβής υλικών και προϊόντων. 

Συµπληρώνονται τα πρώτα έντυπα που έχουν να κάνουν µε την ποσότητα 

παραλαβής αλλά και την ποιότητα αυτών και επίσης παραλαµβάνονται τα 

παραστατικά έντυπα του προµηθευτή, τιµολόγιο και δελτίο αποστολής. Σ 

αυτό το στάδιο γίνεται και η πρώτη καταγραφή των υλικών στα λογιστικά 

βιβλία της επιχείρησης και της αποθήκης.  

 

• Με την διακίνηση των υλικών. Από την στιγµή που τα προϊόντα έχουν 

εισέρθει στην αποθήκη κάποια στιγµή θα πρέπει και να εξέρθουν. Η 

διακίνησή τους είτε για κάποιο τµήµα της επιχείρησης για επεξεργασία είτε 

για µεταπώληση θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αντίστοιχη λογιστική 

εγγραφή στα αντίστοιχα βιβλία και µε την έκδοση του αντίστοιχου 

παραστατικού εγγράφου. 

 

 Τα Ε.Λ.Π. ορίζουν ότι κάθε εγγραφή στα βιβλία πρέπει να δικαιολογείται µε 

στοιχεία που να την αποδεικνύουν. Άρα δεν µπορεί να υπάρξει νοµότυπη λογιστική 

αποθήκης χωρίς παραστατικά έγγραφα διακινήσεως υλικών. Επιπλέον θα πρέπει όλο 

το σύστηµα των εντύπων διακινήσεως υλικών (δελτία παραγγελίας, δελτία 

εισαγωγής, εξαγωγής, εσωτερικής διακίνησης, επιστροφών, πρωτόκολλα παραλαβής 

ή καταστροφής κ.ο.κ.) να είναι ενταγµένο στα πρότυπα του ελληνικού λογιστικού 

σχεδίου. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει σύνδεση των εντύπων αποθήκης µε την 

υπηρεσία κοστολογήσεως (π.χ. µε αποστολή αντιγράφων) για τον ακριβή καθορισµό 

του κόστους. Σηµαντικό είναι, επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήµατα να διενεργείται 

έλεγχος των λογιστικών υπολοίπων των υλικών µε διενέργεια πραγµατικών 

καταµετρήσεων (περιοδικών απογραφών). 

 



16 

 

 

1.4 Λογιστικές εγγραφές αποθήκης 

 Λέγοντας λογιστικές εγγραφές αποθήκης εννοούµε όλες εκείνες τις εγγραφές 

που αφορούν τα στοιχεία που υπάρχουν στην αποθήκη και κυρίως έχουν να κάνουν 

µε την παρακολούθηση και την αποτίµηση των αποθεµάτων. Το βασικό βιβλίο στο 

οποίο καταγράφονται αυτές οι λογιστικές εγγραφές είναι το βιβλίο αποθήκης. Το 

βιβλίο αποθήκης για κάποιες επιχειρήσεις είναι προαιρετικό και για άλλες 

υποχρεωτικό από τον νόµο. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας 

είναι υποχρεωµένες να τηρούν και βιβλία αποθήκης (Λεοντάρης, 1989). Στο βιβλίο 

αποθήκης καταγράφονται όλες οι κινήσεις που αφορούν τα αποθέµατα είτε αφορούν 

ανάλωση, είτε αφορούν αγορά, είτε αφορούν επιστροφή, είτε αφορούν πώληση.  

 Το βιβλίο αποθήκης λειτουργεί, λογιστικά, σαν ένα αναλυτικό καθολικό και 

έτσι δέχεται χρεώσεις και πιστώσεις για κάθε λογαριασµό που αφορά τα αποθέµατα. 

Οι συνηθέστεροι λογαριασµοί που κινούνται είναι αυτοί της δεύτερης οµάδας, 

λογαριασµοί αποθεµάτων και αγορών και αυτοί της έβδοµης οµάδας, λογαριασµοί 

πωλήσεων. Κάθε µεταβολή καταγράφεται στην αντίστοιχη καρτέλα του κάθε 

αποθέµατος, στην πραγµατικότητα το βιβλίο αποθήκης αποτελείται από καρτέλες που 

η κάθε µία αφορά ένα στοιχείο που υπάρχει µέσα στην αποθήκη.  

 Έτσι, οι λογαριασµοί αποθεµάτων χρεώνονται στην αρχή της χρήσης µε την 

αξία των αποθεµάτων όπως αυτή είχε υπολογιστεί στην απογραφή κλεισίµατος της 

προηγούµενης χρήσης. Στην διάρκεια της χρήσης χρεώνονται µε κάθε αγορά και 

πιστώνονται µε κάθε ανάλωση, πώληση ή επιστροφή των αποθεµάτων. Στο τέλος της 

χρήσης και µετά την απογραφή πιστώνονται για να κλείσουν και µεταφέρεται το 

υπόλοιπό τους στον λογαριασµό της γενικής εκµετάλλευσης. Αντίθετα λειτουργούν 

οι λογαριασµοί εκπτώσεων και επιστροφών αγορών.  
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1.5 Η απογραφή της αποθήκης. 

 Μία από τις βασικές επιδιώξεις του τµήµατος της αποθήκης είναι να γνωρίζει 

επακριβώς τα περιεχόµενα της αποθήκης. Μεγάλη βοήθεια σ αυτήν την προσπάθεια 

προσφέρει η λογιστική πρακτική της απογραφής. Τα Ε.Λ.Π. ορίζουν την απογραφή 

ως την καταµέτρηση, αποτίµηση και λεπτοµερή καταγραφή όλων των στοιχείων της 

επαγγελµατικής περιουσίας. Η απογραφή, φυσικά, δεν αφορά µόνο τα στοιχεία της 

αποθήκης αλλά όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που µπορεί να 

υπάρχουν σε µία επιχείρηση.  

 Στην λογιστική διακρίνουµε µία σειρά από απογραφές που αφορούν κυρίως 

την χρονική στιγµή που αυτές λαµβάνουν χώρα. Έτσι υπάρχουν: 

• Η απογραφή ενάρξεως. Η συγκεκριµένη απογραφή γίνεται µε την σύσταση 

της επιχείρησης. Η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη, βάσει του νόµου, να κάνει 

απογραφή ενάρξεως και να την καταχωρήσει στο βιβλίο απογραφών – 

ισολογισµών.  

 

• Η απογραφή λήξεως. Αυτή συµβαίνει στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 

και είναι υποχρεωτική για να µπορεί η επιχείρηση να βγάλει ασφαλή 

αποτελέσµατα χρήσης. 

 

• Η έκτακτη απογραφή. Αυτή διενεργείται ξαφνικά για λόγους ελέγχου 

αποθεµάτων και δεν είναι υποχρεωτική ούτε έχει την υποχρέωση η επιχείρηση 

να την επαναλάβει.  

 Υπάρχουν δύο µέθοδοι διενέργειας απογραφής που µπορεί να ακολουθήσει η 

επιχείρηση. Η µέθοδος της διαρκούς απογραφής και η µέθοδος της περιοδικής 

απογραφής. Η πρώτη µέθοδος, αυτή της διαρκούς απογραφής απαιτεί την λογιστική 

παρακολούθηση της αποθήκης. Η συγκεκριµένη µέθοδος προσφέρει το πλεονέκτηµα 

της άµεσης και ακριβής γνώσης των αποθεµάτων και των υλικών που υπάρχουν µέσα 

στην αποθήκη ακόµα και µετά από κίνηση υλικών. Πολλοί λογιστές θεωρούν αυτήν 

την µέθοδο ως την βάση για ένα σωστό σύστηµα οργάνωσης µιας αποθήκης. Το 
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Ε.Γ.Λ.Σ. στην παρ. 5.215 (Γρηγοράκος, 2008) δίνει την έννοια της διαρκούς 

απογραφής: 

Με τη λογιστική παρακολούθηση της ποσοτικής διακινήσεως κάθε 

αποθέµατος εξασφαλίζεται η διαρκής ποσοτική απογραφή των αποθεµάτων, 

δηλαδή εξασφαλίζεται σε κάθε στιγµή η ακριβής γνώση του ποσοτικού 

υπολοίπου κατά µερίδα αποθήκης. Με την αποτίµηση των ποσοτικών 

διακινήσεων των αποθεµάτων επιτυγχάνεται η διαρκής απογραφή των 

αποθεµάτων, δηλαδή η διαρκής γνώση της ποσότητας και αξίας των 

αποθεµάτων που βρίσκονται στους αποθηκευτικούς χώρους. 

 Σύµφωνα µε αυτήν την µέθοδο για κάθε υλικό υπάρχει µία ξεχωριστή 

καρτέλα στην οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία του υλικού όπως κωδικός, 

ονοµασία, ποσότητα, αξία µονάδος, συνολική αξία. Μετά από κάθε κίνηση, εισαγωγή 

ή εξαγωγή, του υλικού ενηµερώνεται η καρτέλα του υλικού.  

 Με την µέθοδο της διαρκούς απογραφής µία επιχείρηση έχει, επίσης, την 

δυνατότητα να προβεί σε µικρές περιοδικές φυσικές απογραφές αντί σε µία µεγάλη 

γενική απογραφή στο τέλος της χρήσης. ∆ηλαδή, µπορεί να διενεργεί φυσική 

απογραφή στα υλικά και την περίοδο που αυτή επιθυµεί µε µόνο περιορισµό να 

υπάρχει µία τουλάχιστον φυσική απογραφή για κάθε υλικό µέσα στα όρια της 

χρήσης. Η διαρκής απογραφή προσφέρει ακόµη µία σειρά από άλλα πλεονεκτήµατα 

στην επιχείρηση: 

• Καθηµερινή καταγραφή των αποθεµάτων και άµεση γνώση των ελλείψεων 

που προκύπτουν. Έτσι η επιχείρηση προβαίνει άµεσα στην παραγγελία αυτών 

των υλικών και δεν υπάρχει καθυστέρηση στις εργασίες των υπόλοιπων 

λειτουργιών. 

 

• Σωστή προµήθεια των υλικών, µε την έννοια ότι παραγγέλνονται µόνο τα 

υλικά που βρίσκονται σε έλλειψη ή καταναλώνονται γρήγορα. 

 

• ∆υνατότητα κατάργησης της ετήσιας γενικής απογραφής, η οποία είναι 

αρκετά δαπανηρή και αντικατάστασή της µε µικρές περιοδικές απογραφές.  
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• Αποτρέπονται τα φαινόµενα κλοπής ή κακής συντήρησης αφού υπάρχει 

άµεση εικόνα για την κατάσταση των υλικών. 

 

• Βοηθά στην εκπόνηση περιοδικών καταστάσεων χρήσης (µηνιαίες, τρίµηνες, 

εξάµηνες)  

 Η µέθοδος της διαρκούς απογραφής έχει, όµως και κάποια σηµαντικά 

µειονεκτήµατα. Αυτά αφορούν κυρίως το γεγονός ότι είναι πολύ χρονοβόρα, αφού 

απαιτεί την διαρκή καταγραφή κάθε κίνησης υλικού από και προς την αποθήκη. Αυτό 

αυξάνει και το κόστος της αφού θα πρέπει να υπάρχει, σε πολλές περιπτώσεις, 

αποκλειστικός υπάλληλος επιφορτισµένος µε αυτά τα καθήκοντα.  

 Μέσα από την διαδικασία της απογραφής λαµβάνει χώρα και ένα αρκετά 

περίπλοκο πρόβληµα της λογιστικής πρακτικής που έχει να κάνει µε την αποτίµηση 

των αποθεµάτων. Στην αποθήκη υπάρχουν αποθέµατα που έχουν αγορασθεί σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους και µε διαφορετικές ενδεχοµένως τιµές. Επίσης την 

στιγµή που γίνεται η απογραφή µπορεί η αξία τους να είναι χαµηλότερη η 

µεγαλύτερη, πως θα γίνει τελικά ο υπολογισµός της χρηµατικής αξίας τους ώστε να 

καταχωρηθούν? Η λογιστική επιστήµη επιτρέπει µία σειρά από µεθόδους ώστε να 

γίνει αυτός ο υπολογισµός. Γενικά πάντως ισχύει ότι: 

• Τα αγορασµένα αποθέµατα αποτιµούνται στην χαµηλότερη τιµή ανάµεσα 

στην τιµή κτήσης και στην τρέχουσα τιµή τους. 

 

•  Τα αποθέµατα που είναι προϊόν της παραγωγικής λειτουργίας της 

επιχείρησης και προορίζονται για πώληση αποτιµούνται στην χαµηλότερη 

τιµή ανάµεσα στην τιµή κόστους παραγωγής και τρέχουσας τιµής πώλησης. 

• Τα υπολείµµατα αποτιµούνται στην πιθανή τιµή πώλησής τους. 

 

• Τα υποπροϊόντα υπολογίζονται στην πιθανή τιµή πώλησής τους, αν 

προορίζονται για πώληση, ή στην τιµή χρησιµοποίησής τους, πόσο δηλαδή θα 

κόστιζε στην επιχείρηση να τα αγοράσει για να τα χρησιµοποιήσει, στην 

περίπτωση που η επιχείρηση τα προορίζει για να τα χρησιµοποιήσει στην 

παραγωγική της διαδικασία. 
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 Από την άλλη στην µέθοδο της περιοδικής απογραφής η αξία των 

αγοραζόµενων αποθεµάτων καταχωρείται στη χρέωση των οικείων λογαριασµών 

αποθεµάτων, χωρίς να τηρούνται αναλυτικοί λογαριασµοί κατ' είδος, ποσότητα και 

αξία. Όταν πωλούνται τα αποθέµατα, στους λογαριασµούς της 2
ης

 οµάδας, δε γίνεται 

καµία εγγραφή. Ο προσδιορισµός του κόστους των πωληθέντων γίνεται περιοδικά 

στο τέλος της χρήσης, ύστερα από φυσική απογραφή. Η αποτίµηση των ειδών που 

απογράφονται µε τη µέθοδο της περιοδικής απογραφής γίνεται στο τέλος της 

χρήσεως και µε την διενέργεια φυσικής απογραφής. Το βασικό πλεονέκτηµα αυτής 

της µεθόδου είναι ότι είναι λιγότερο δαπανηρή από αυτήν της διαρκούς απογραφής. 

  

 Ανάλογα µε την µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει η επιχείρηση υπάρχουν και 

κάποιες διαφοροποιήσεις από τους γενικούς αυτούς κανόνες. Οι µέθοδοι διαφέρουν 

αρκετά µεταξύ τους και θα πρέπει µία επιχείρηση να χρησιµοποιεί διαχρονικά µία 

σταθερή µέθοδο αποτίµησης των αποθεµάτων για κάθε απόθεµα που έχει ώστε να 

αποφεύγονται λάθη στον υπολογισµό της αξίας τους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

 Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναλύσαµε τον όρο αποθήκη και την λειτουργία 

της µέσα στα πλαίσια της επιχείρησης. Η αποθήκη αποτελεί τον τόπο όπου 

αποθηκεύονται τα αποθέµατα της αποθήκης. Λέγοντας αποθέµατα εννοούµε την 

ποσότητα ενός υλικού ή εµπορεύµατος που έχει παραµείνει στην αποθήκη και δεν 

έχει ακόµα χρησιµοποιηθεί, όµως υπάρχει η προοπτική να χρησιµοποιηθεί, σε µία 

δεδοµένη χρονική στιγµή (Tersine, 1985).  

 Τα αποθέµατα έχουν σηµαντικό ρόλο στην λειτουργία της επιχείρησης καθώς 

συνεισφέρουν στην εύρυθµη και οµαλή της λειτουργία (σε περίπτωση έλλειψής τους 

η παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται), στην εξοικονόµηση 

χρηµάτων και πολύτιµου χρόνου, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση πόρων. Η 

σωστή διαχείριση των αποθεµάτων είναι ευθύνη της διεύθυνσης προµηθειών στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση έχει αποθέµατα και σε ορισµένες 

περιπτώσεις είναι τόσα πολλά και διαφορετικά αλλά και τόσο κοστοβόρα που η 

διαχείρισή τους αποτελεί ένα από τα πιο περίπλοκα προβλήµατα που καλείται να 

διαχειριστεί η συγκεκριµένη διοίκηση. Στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις ένα µεγάλο 

ποσοστό του ενεργητικού τους είναι σε αποθέµατα. Η σωστή διαχείρισή τους θα 

µπορούσε να αποδεσµεύσει πολύτιµα κεφάλαια και πόρους προς άλλους τοµείς της 

επιχείρησης που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη άµεσης ρευστότητας. Εποµένως η σωστή 

αποτίµησή τους αλλά και η πιο ωφέλιµη, για την επιχείρηση, µέθοδο παραγγελίας 

τους θα µπορούσαν να αποφέρουν σηµαντικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα στην 

επιχείρηση.  

 

2.1 Αποθέµατα 

 Η διατήρηση και ο έλεγχος των αποθεµάτων είναι ένα σύνηθες πρόβληµα για 

όλους τους οργανισµούς σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και όχι µόνο στις 

επιχειρήσεις. Άλλοι οργανισµοί που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα είναι 
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διάφορα ιδρύµατα κοινωφελούς χαρακτήρα, φιλανθρωπικά ιδρύµατα ή επίσης 

πρόβληµα αποθεµάτων µπορούν να αντιµετωπίσουν οι βιοµήχανοι, οι χονδρέµποροι, 

οι γεωργοί, τα νοσοκοµεία, οι ζωολογικοί κήποι, οι εκκλησίες, τα πανεπιστήµια, 

ακόµα και οι κυβερνήσεις.  Μόνο από τα παραπάνω µπορεί κανείς να παρατηρήσει 

ότι η σωστή διαχείριση των αποθεµάτων είναι ζωτικής σηµασίας για όλους αυτούς 

τους οργανισµούς, είτε έχουν ως στόχο το κέρδος, είτε όχι. Αν θελήσει κανείς να πάει 

ένα στάδιο παραπέρα, προβλήµατα αποθεµάτων αντιµετωπίζουν και οι οικογένειες 

καθώς καθηµερινά αγαθά όπως τρόφιµα, φάρµακα και ρούχα θα πρέπει να είναι 

οργανωµένα για να µπορέσουν να µην προκαλέσουν χάος µέσα στο σπίτι. «Όσον 

αφορά ολόκληρο το έθνος, το σύνολο των επενδύσεων σε αποθέµατα αντιπροσωπεύει 

ένα αρκετά µεγάλο µέρος του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος» (Tersine, 1985).  

 Ενώ όλες οι κοινωνίες είχαν προβλήµατα αποθεµάτων από αρχαιοτάτων 

χρόνων, δεν µελετήθηκαν ή αναπτύχθηκαν αναλυτικές τεχνικές για την λύση αυτών 

των προβληµάτων παρά µόνο τον εικοστό αιώνα. Φυσικά το όλο θέµα της 

διαχείρισης των αποθεµάτων ξεκίνησε από τα προβλήµατα των βιοµηχανιών, που 

αναγκάστηκαν να ερευνήσουν τον καλύτερο τρόπο για να έχουν τα λιγότερα δυνατά 

έξοδα. Η αρχή των µελετών για την αντιµετώπιση των κινδύνων και της 

αβεβαιότητας που διέπουν τα αποθέµατα έγινε µετά το τέλος του δεύτερου 

παγκοσµίου πολέµου.  

Το 1985 ο Tersine γράφει ότι στην θεωρία τα αποθέµατα είναι µια πολύ 

ανεπτυγµένη περιοχή της οργανωτικής λειτουργίας, στην πράξη όµως βρίσκονται  

πολύ πίσω. Ένα τέτοιο χάσµα µπορεί να διορθωθεί µόνο αν στα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα προστεθεί το µάθηµα διαχείριση υλικών. Αντιλαµβάνεται κανείς από τα 

παραπάνω το πόσο πρόσφατη είναι η εξέλιξη στην διαχείριση των αποθεµάτων, αφού 

το 1985 οι γνώσεις από τις βιοµηχανίες για την διαχείρισή τους θεωρούνταν 

ανεπαρκείς. 

 Ένα µεγάλο τίµηµα που πλήρωναν οι παλαιότερες επιχειρήσεις ήταν η 

διαχείριση των αποθεµάτων και αυτό γιατί έκαναν ένα σηµαντικό λάθος. Ή είχαν 

λίγα αποθέµατα και µεγάλη διοίκηση αποθήκης ή είχαν υπερβολικά αποθέµατα και 

ελλιπής διοίκηση για αυτά τα αποθέµατα.  
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 Μετά την βιοµηχανική επανάσταση, η παραγωγή άνθισε και αυτό σήµαινε 

αυτοµάτως ότι η ικανότητα των επιχειρήσεων και των οργανισµών να παράγουν 

µεγαλύτερες ποσότητες αγαθών, άλλα και σε πολύ πιο γρήγορους ρυθµούς αυξήθηκε. 

Με την τεχνολογική πρόοδο αυξήθηκαν οι παραλλαγές ενός υλικού, για παράδειγµα 

αν µια εταιρεία παρήγαγε αλουµινένια κουτάκια δύο µεγεθών, στην συνέχεια θα 

µπορούσε να παράγει, µε τον σωστό σχεδιασµό, πολύ περισσότερα µεγέθη και για 

πολύ περισσότερα είδη. Η αποδοχή του κοινού πολλών και διαφορετικών 

παραλλαγών του ίδιου προϊόντος συνέβαλε στην διόγκωση του προβλήµατος των 

αποθεµάτων. Όλη αυτήν η εξέλιξη της τεχνολογίας συνέβαλε στον πολλαπλασιασµό 

των προβληµάτων που δηµιουργούνταν από τα αποθέµατα. 

 Σύµφωνα µε τον Γιοβάνη (Γιοβάνης, 2008) «ως απόθεµα θεωρείται η 

ποσότητα οποιοδήποτε οικονοµικού αγαθού, υλικού ή όχι, εισάγεται στο σύστηµα και 

υπερβαίνει την ποσότητα του αγαθού που εξάγεται από το σύστηµα». Γενικά όµως 

όταν χρησιµοποιείται ο όρος αποθέµατα µπορεί να δηλώνει διάφορα πράγµατα όπως : 

• Κάποιον κατάλογο όπου είναι αναλυτικά καταγεγραµµένα όλα τα κατεχόµενα 

αγαθά µια επιχείρησης ή µιας βιοµηχανίας κλπ. 

 

• Το στοκ, δηλαδή το απόθεµα του εµπορεύµατος ενός οργανισµού, που 

υπάρχει µια δεδοµένη χρονική στιγµή (για παράδειγµα τα υλικά τα οποία 

µπορούν να ζυγιστούν ή να µετρηθούν). 

 

• Την αξία που έχει το απόθεµα του οργανισµού σε δεδοµένο χρονικό σηµείο 

για χρήση σε λογιστικά και οικονοµικά αρχεία. 

 

• Επίσης σαν απόθεµα µπορεί να χαρακτηριστεί η διαδικασία της 

καταµέτρησης και του ζυγίσµατος του στοκ (η διαδικασία ονοµάζεται και 

απογραφή) 

Το µεγαλύτερο κέρδος που µπορεί να επιφέρει η σωστή διαχείριση των 

αποθεµάτων είναι η εξοικονόµηση χρηµάτων, αφού αν γίνει σωστά θα ελαττωθεί 

κατά πολύ το λειτουργικό κόστος του οργανισµού. Επιπλέον µπορεί να αναπτύξει το 

υπάρχον κεφάλαιο κίνησης, να κάνει καλύτερη την απόδοση των επενδύσεων και 
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κάτι που συνήθως περνάει απαρατήρητο αλλά είναι εξίσου σηµαντικό είναι η 

αυξηµένη ικανοποίηση του κοινού.  

Όταν κάποιος µιλάει για το απόθεµα ενός οργανισµού στην ουσία µιλάει για 

δεσµευµένα χρήµατα, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι µια τυπική βιοµηχανία θα έχει 

10.000 έως 50.000 διαφορετικά είδη στο απόθεµά της. Για ακόµα µια φορά λοιπόν 

γίνεται αντιληπτό το πόσο σηµαντική είναι η σωστή διαχείριση των αποθεµάτων 

αλλά συνάµα καταλαβαίνει κανείς και το πόσο περίπλοκη είναι αυτή.  

 Αν κάποιος ρίξει µια µατιά στους ισολογισµούς των µεγάλων οργανισµών των 

ανεπτυγµένων χωρών του πλανήτη, θα αντιληφθεί εύκολα ότι έχουν επενδύσει ένα 

µεγάλο µέρος των επενδύσεών τους στα αποθέµατα. Η κακή διοίκηση των 

αποθεµάτων, λοιπόν,  µπορεί να δηµιουργήσει αυτόµατα αρνητικό πρόσηµο στην 

χρηµατική ροή της επιχείρησης. Επίσης ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα που µπορεί να 

προκύψει είναι η λανθασµένη δέσµευση µεγάλων κεφαλαίων µε αποτέλεσµα την 

αναζήτηση κεφαλαίων, αρκετά ακριβών, όταν δοθεί κάποια καλή ευκαιρία επένδυσης 

ή ανάπτυξης γεγονός που µπορεί να αποβεί αρκετά ζηµιογόνο έως και καταστροφικό. 

Φυσικά η έλλειψη κεφαλαίων µπορεί να δηµιουργήσει και άλλα σηµαντικά 

προβλήµατα µε χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτό της ελάττωσης των επενδύσεων.  

Άλλα προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν από την κακή διαχείριση των 

αποθεµάτων ενός οργανισµού είναι : 

1. Ο αριθµός των παραγγελιών που εκκρεµούν µπορεί να αυξηθεί µε 

αποτέλεσµα την αποδιοργάνωση της αποθήκης. 

 

2. Μπορεί οι παραγγελίες να µένουν σε σταθερό αριθµό ανά χρονικό διάστηµα, 

όµως το ποσό χρηµάτων που απαιτείται για τα αποθέµατα µπορεί να αυξηθεί. 

 

3. Κατά διαστήµατα µπορεί να µην υπάρχει ο απαιτούµενος αποθηκευτικός 

χώρος. 

 

4. Η ταχύτητα µε την οποία κυκλοφορούν τα αποθέµατα στα κέντρα διανοµής 

µπορεί να έχει µεγάλη διακύµανση. 
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5. Υπάρχει περίπτωση να χάνονται πολλά αντικείµενα. 

 

6. Μπορεί οι παραγγελίες που ακυρώνονται να αυξηθούν, το συγκεκριµένο 

πρόβληµα αποτελεί διπλό πλήγµα διότι πέρα από τα χρήµατα που χάνονται 

λόγω της ακύρωσης παραγγελιών µπορεί να λειτουργήσει αρνητικά και ως 

προς την εικόνα του οργανισµού. 

 

7. ∆ηµιουργούνται κακές σχέσεις µε τους µεσάζοντες, κάτι που µπορεί να 

λειτουργήσει ως πηγή ακύρωσης παραγγελιών ή µπορεί να δηµιουργηθεί ως 

αποτέλεσµα της ακύρωσης παραγγελιών. Για οποιονδήποτε λόγο και να 

συµβαίνει το σηµαντικό είναι ότι οι παραγγελίες µειώνονται. 

Πολλοί οργανισµοί έχουν δεσµεύσει ένα µεγάλο ποσοστό του συνολικού 

ενεργητικού τους σε αποθέµατα. Αυτό το ποσοστό µπορεί και να φτάνει έως το 40%. 

Ο λόγος για τον οποίον η διοίκηση των οργανισµών συνειδητοποίησε την 

σηµαντικότητα της σωστής διαχείρισης αποθεµάτων είναι ότι δεν νοείται επιχείρηση 

ή οργανισµός στην σύγχρονη εποχή, χωρίς αποτελεσµατική χρήση των οικονοµικών 

πόρων και των φυσικών κεφαλαίων. Τα χρήµατα που δίνονται για αποθέµατα 

µπορούν να βρουν χρήση σε κάποιον άλλο τοµέα και να αποφέρουν κέρδη ή µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για την αποπληρωµή δανείων ή ακόµα θα µπορούσαν να δοθούν 

σαν µπόνους στο προσωπικό για την βελτίωση της απόδοσής τους στην εργασία.  

Αυτοί που σε µια επιχείρηση διαχειρίζονται τα αποθέµατα, θα πρέπει να 

ορίζουν πόσα προϊόντα πρέπει να παραγγελθούν και πότε, αλλά επίσης  θα πρέπει και 

να γνωρίζουν την ποσότητα προϊόντων που θα κατασκευάζει η επιχείρηση. Το µείζον 

πρόβληµα που διέπει την διοίκηση των αποθεµάτων είναι να µην υπάρχουν πολλά 

αποθέµατα έτσι ώστε να δηµιουργείται ένα αχρείαστο πλεόνασµα, που είναι 

δαπανηρό σε κεφάλαιο. Όµως δεν θα πρέπει να υπάρχει και πρόβληµα 

διαθεσιµότητας των αποθεµάτων, κάτι που σηµαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει µια 

σωστή διοίκηση για να µην επικρατήσει κάποια από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις. 

Η δυναµικότητα της παραγωγής, η εργασία και τα αποθέµατα είναι, µέσα σε 

ορισµένα όρια ανταλλάξιµοι συντελεστές της παραγωγής. ∆ιαφορετικοί συνδυασµοί 

των συντελεστών αυτών κάνουν δυνατή την ανεξαρτητοποίηση της ζήτησης από την 
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αγορά, την παραγωγή και την διανοµή. Επιτρέπουν στους πελάτες να αγοράζουν 

ελεύθερα σε µια οικονοµία µε σχετικά ανελαστική παραγωγική ικανότητα. Αν και τα 

αποθέµατα αντιπροσωπεύουν έναν αδρανή οικονοµικό πόρο, το κόστος τους 

δικαιολογείται από την οικονοµικότερη λειτουργία που επιτρέπουν. Τα αποθέµατα 

διατηρούνται επειδή οι εναλλακτικές λύσεις είναι δαπανηρότερες ή λιγότερο 

προσοδοφόρες. Τα αποθέµατα µπορούν να σταθεροποιήσουν τα επίπεδα 

απασχόλησης και να επιτρέψουν την αποδοτική χρησιµοποίηση της δυναµικότητας 

παραγωγής ή διανοµής (Tersine, 1985). 

 

2.2 Τύποι Αποθεµάτων 

 Ότι αποθηκεύεται στην αποθήκη είναι απόθεµα, είτε είναι πρώτη ύλη, είτε 

είναι προϊόν ηµιτελές ή έτοιµο για πώληση, είτε είναι αναλώσιµο υλικό. Αυτοί είναι 

στην πραγµατικότητα και οι τύποι των αποθεµάτων που µπορεί να υπάρξουν σε µία 

αποθήκη. 

 

Αναλώσιµα υλικά 

 Τα αναλώσιµα υλικά είναι οτιδήποτε θα πρέπει να χρησιµοποιήσει η 

επιχείρηση καθηµερινά για την εύρυθµη λειτουργία της χωρίς να είναι µέρος του 

τελικού προϊόντος. Σύµφωνα µε το ορισµό που δίνει το ΕΓΛΣ:  

 Αναλώσιµα είναι τα υλικά αγαθά που η οικονοµική µονάδα αποκτάει µε 

προορισµό την ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισµού της και γενικά για 

την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών 

υπηρεσιών της.  

 Έτσι, αναλώσιµα υλικά είναι η γραφική ύλη, στυλό, χαρτί εκτύπωσης κλπ, τα 

είδη που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την συντήρηση του κτιρίου, ηλεκτρολογικό 

ή υδραυλικό υλικό, τα υλικά καθαρισµού. Η βασική ιδιότητα των αναλώσιµων 

υλικών είναι ότι δεν χρησιµοποιούνται στην παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης. 

Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε επιχείρηση τα αναλώσιµα είναι διαφορετικά πχ µία 
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επιχείρηση αγοράζει χρώµατα για να βάψει το κτίριο όπου στεγάζεται, αυτά τα υλικά 

είναι αναλώσιµα, αν η εταιρία όµως που τα αγόρασε είναι εταιρία ελαιοχρωµατισµών 

τότε µπορεί και να τα χρησιµοποιήσει στην παραγωγική της λειτουργία και 

αποτελούν πρώτες ύλες γι αυτήν. Μία άλλη εταιρία αγοράζει µελάνι για τους 

εκτυπωτές της, αυτό το µελάνι θεωρείται αναλώσιµο υλικό, αν όµως η εταιρία είναι 

εταιρία εκτυπώσεων τότε το µελάνι είναι πρώτη ύλη για την παραγωγή της. 

 

Πρώτες ύλες 

 Πρώτες ύλες είναι όλα τα υλικά που προµηθεύεται η επιχείρηση και 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος της. Οι πρώτες ύλες για µία 

επιχείρηση σχετίζονται µε την παραγωγική της λειτουργία. Έτσι, για µία εταιρία 

παραγωγής βιβλίων το χαρτί, τα µελάνια αποτελούν πρώτες ύλες, για µία εταιρία 

παραγωγής επίπλων η ξυλεία, τα βερνίκια, οι βίδες και τα καρφιά είναι οι πρώτες 

ύλες της. 

 

Προϊόντα έτοιµα ή ηµιτελή  

 Στην αποθήκη, επίσης, τοποθετούνται και τα προϊόντα που βρίσκονται ακόµη 

στο στάδιο της επεξεργασίας και ονοµάζονται ηµιτελή, αυτό µπορεί να συµβαίνει 

γιατί µπορεί να λείπει κάποια πρώτη ύλη ώστε να ολοκληρωθούν είτε χρειάζονται 

επιπλέον χρόνο για να είναι έτοιµα. Αλλά, και τα έτοιµα προϊόντα τα οποία όµως δεν 

έχουν ακόµη πωληθεί. Προϊόντα για µία επιχείρηση είναι το αποτέλεσµα της 

παραγωγική της λειτουργίας.     

 

2.3 Χρήση Αποθεµάτων 

 Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι τα αποθέµατα είναι απαραίτητα για την 

λειτουργία τους. Αποτελούν την πιο βασική λύση τους σε περίπτωση προβλήµατος ή 

έλλειψης. Η σηµαντικότητα τους µπορεί να εξηγηθεί µέσα από την ίδια την 
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λειτουργία της επιχείρησης. Με την χρήση των αποθεµάτων οι επιχειρήσεις 

κερδίζουν πρώτα απ όλα χρόνο. Αν θεωρήσουµε περίοδο για µία επιχείρηση το 

χρονικό διάστηµα από την παραγγελία των υλικών και των πρώτων υλών για την 

παραγωγή του προϊόντος ως και την παράδοση του τελικού προϊόντος στον πελάτη, 

τότε µέσα σ αυτήν την περίοδο θα πρέπει όλα να κυλήσουν οµαλά ώστε να µην 

υπάρξουν καθυστερήσεις. Αν σκεφτούµε ότι κάθε ενέργεια της επιχείρησης απαιτεί 

χρόνο, από την παραγγελία των υλικών, την παραγωγή των προϊόντων, τον έλεγχο 

των υλικών, την αποστολή των έτοιµων προϊόντων στον πελάτη κατανοούµε πόσο 

σηµαντική είναι η ύπαρξη και η τήρηση ενός συγκεκριµένου περιοριστικού 

χρονοδιαγράµµατος. Η χρήση των αποθεµάτων εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό την 

τήρηση αυτού του χρονοδιαγράµµατος και εξαλείφει τυχόν απρόβλεπτες 

καθυστερήσεις στην παραγωγή της επιχείρησης. 

 Μία ακόµη αρνητική κατάσταση που µπορεί να αποφευχθεί µε την χρήση των 

αποθεµάτων είναι αυτή της ασυνέχειας. Βοηθούν ώστε κάθε λειτουργία της 

επιχείρησης και κάθε φάση της περιόδου της να λειτουργεί αυτόνοµα και πιο 

οικονοµικά. Τα αποθέµατα πρώτων υλών αποµονώνουν τον προµηθευτή από τον 

κατασκευαστή πού τα χρησιµοποιεί, τα αποθέµατα των υπό-κατεργασία αγαθών 

αποµονώνουν µεταξύ τους τα τµήµατα παραγωγής και τα αποθέµατα έτοιµων 

προϊόντων αποµονώνουν τον πελάτη από τον παραγωγό. Οι δαπάνες κατά µονάδα θα 

ήταν υπερβολικές αν οι πρώτες ύλες παραγγέλλονταν ξεχωριστά χωρίς να 

υπολογίζεται το κόστος µεταφοράς. Ο παράγοντας της αυτονοµίας των λειτουργιών 

επιτρέπει στην εταιρία να προγραµµατίζει χρονικά πολλές λειτουργίες µε χαµηλότερο 

κόστος και σε επιθυµητότερο επίπεδο απόδοσης απ ότι αν αυτές οι λειτουργίες 

αλληλοεξάρτονταν άµεσα. 

 Επιπλέον, τα αποθέµατα εξασφαλίζουν στην επιχείρηση ένα επίπεδο 

ασφαλείας σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Κάθε επιχείρηση λειτουργεί σε συνθήκες 

αβεβαιότητας και πιθανού ατυχήµατος που µπορεί να προκαλέσει βλάβες και 

καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραµµά της. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις 

που µπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις όπως είναι λάθη στην εκτίµηση της 

ζήτησης, ξαφνική ανάγκη για αύξηση της παραγωγής, µεταβολές στην απόδοση της 

παραγωγής, βλάβες του µηχανολογικού εξοπλισµού, απεργίες του εργατικού 

δυναµικού, καθυστερήσεις από την πλευρά των προµηθευτών ακόµη και άσχηµες 
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καιρικές συνθήκες. Τα αποθέµατα εξασφαλίζουν ως ένα βαθµό ότι η επιχείρηση θα 

µπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παραγωγής και θα µπορέσει να 

ξεπεράσει σχετικά ανώδυνα τυχόν τέτοια περιστατικά.   

 Τέλος, τα αποθέµατα µπορούν να προσφέρουν και οικονοµικότερη πολιτική 

στην επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι αν µία επιχείρηση παραγγείλει µεγάλη ποσότητα 

από ένα υλικό τότε η τιµή του θα είναι χαµηλότερη και θα ελαττωθεί το λειτουργικό 

κόστος της. Επιπλέον, τα αποθέµατα µπορούν να εξασφαλίσουν στην επιχείρηση µία 

περίοδο ασφαλείας και αναζήτησης οικονοµικότερης λύσης σε περίπτωση αύξησης 

της τιµής των υλικών. Ακόµη σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν 

εποχιακά ή έχουν κυµαινόµενη παραγωγή εξασφαλίζουν την εξοµάλυνση της 

παραγωγής και σταθεροποιούν το κόστος της επιχείρησης.  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη του Keynes για τα αποθέµατα. 

Σύµφωνα µε την άποψη του διάσηµου οικονοµολόγου επειδή τα αποθέµατα είναι 

στοιχεία του ενεργητικού µε σχετικά υψηλή ρευστότητα, ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία µε τα ρευστά διαθέσιµα. Τα κίνητρα για την διατήρηση χρηµατικών 

αποθεµάτων είναι η συναλλαγή, η προφύλαξη και το κέρδος. Το κίνητρο της 

συναλλαγής σχετίζεται µε την λογική της αυτονοµίας αφού βοηθά να αντιστοιχεί η 

εισροή και η εκροή του υλικού και αντισταθµίζει την έλλειψη συγχρονισµού µεταξύ 

των λειτουργιών της επιχείρησης. Το κίνητρο της προφύλαξης σχετίζεται µε τον 

παράγοντα της αβεβαιότητας και εξηγείται µε τις διακυµάνσεις της ζήτησης και της 

χρονικής ανοχής µεταξύ των παραγγελιών και του χρόνου εκτέλεσής τους. Θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι τα αποθέµατα ασφαλείας είναι µία µορφή του κινήτρου 

προφύλαξης του Keynes. Και τέλος, το κίνητρο του κέρδους σχετίζεται µε το κίνητρο 

της οικονοµίας µε την λογική ότι µε την διατήρηση των αποθεµάτων µία επιχείρηση 

αναµένει κέρδος είτε από τυχόν µελλοντικές ανατιµήσεις των προϊόντων είτε 

µειώνοντας τον κίνδυνο διατάραξης της παραγωγής.  
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2.4 Κόστος Αποθεµάτων 

 Η χρήση των αποθεµάτων όµως είδαµε προσφέρει στην επιχείρηση µία σειρά 

από πλεονεκτήµατα και εξασφαλίζει την οµαλή της λειτουργία. Όµως, η απόκτηση 

και η διατήρηση των αποθεµάτων έχει και ένα κόστος το οποίο και η επιχείρηση 

καλείται να ελαχιστοποιήσει. Ο στόχος αυτός στις σύγχρονες επιχειρήσεις έχει γίνει η 

βασική αρµοδιότητα του τµήµατος προµηθειών. Το συνολικό κόστος των 

αποθεµάτων αποτελείται από: 

• Το κόστος αγοράς των προϊόντων  

• το κόστος παραγγελίας 

• Το κόστος διατήρησης των προϊόντων η αλλιώς το κόστος αποθήκευσης 

• Το κόστος εξάντλησης των αποθεµάτων 

 Αναλυτικότερα, το κόστος αγοράς αφορά καθαρά την τιµή στην οποία θα 

αγοράσει η επιχείρηση τα προϊόντα από τους διάφορους προµηθευτές της. Αν το 

προϊόν παράγεται από την ίδια την παραγωγική µονάδα τότε σαν κόστος αναφέρεται 

το κόστος παραγωγής της συγκεκριµένης µονάδας. Όταν εντάσσεται στην αποθήκη 

το προϊόν θα πρέπει η τιµή του να είναι ίση µε το κόστος που στοίχησε στην 

επιχείρηση να το αγοράσει, αυτό σηµαίνει ότι στην τελική τιµή µπορεί να 

συµπεριληφθούν και τυχόν κόστη µεταφοράς του προϊόντος.  

 Το κόστος παραγγελιών αφορά το κόστος που έχει ένας προµηθευτής για να 

ξεκινήσει την διαδικασία παραγγελίας. Σχετίζεται µε τον αριθµό των παραγγελιών 

και όχι µε το µέγεθος της παραγγελίας, συνήθως είναι ένα σταθερό ποσό που χρεώνει 

κάθε προµηθευτής για κάθε παραγγελία. Το κόστος παραγγελίας αποτελείται από το 

κόστος προδιαγραφών, την εξέταση των χαρακτηριστικών στοιχείων του 

προµηθευτή, την έκδοση της εντολής παραγγελίας, την παραλαβή, την επιθεώρηση 

και των έλεγχο των συµπληρωµατικών εντολών και παραστατικών των υλικών. Αν το 

προϊόν παράγεται από την επιχείρηση τότε το κόστος παραγγελίας περιλαµβάνει τις 

όποιες δαπάνες µεταβολής της παραγωγής για την παραγωγή του συγκεκριµένου 

προϊόντος.    
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 Το κόστος αποθήκευσης περιλαµβάνει µία σειρά από διάφορα κόστη, σ αυτά 

συµπεριλαµβάνονται το κόστος ενοικίασης ή διατήρησης της αποθήκης όπου 

στεγάζονται τα αποθέµατα, το εργατικό κόστος των ανθρώπων που απασχολούνται 

στην αποθήκη, το κόστος των τόκων κεφαλαίου, σε περίπτωση που τα κεφάλαια που 

δόθηκαν για την αγορά των αποθεµάτων επενδυόταν κάπου αλλού πιθανόν να υπήρχε 

απόδοση των κεφαλαίων, τα ασφάλιστρα που αφορούν την κάλυψη τις αξίας των 

αποθεµάτων αλλά και της αποθήκης ως κτιρίου, το κόστος απαρχαίωσης των 

αποθεµάτων και αφορά την πιθανότητα να παραµείνουν αρκετό χρόνο στην αποθήκη 

και να χάσει την αξία του, το κόστος κλοπής ή αλλοίωσης ή καταστροφής των 

αποθεµάτων και έχει να κάνει µε το γεγονός ότι στο διάστηµα που βρίσκονται στην 

αποθήκη τα προϊόντα µπορεί να υποστούν όλες αυτές τις ενέργειες.   

 Το κόστος εξάντλησης αφορά το κόστος που θα υποστεί η επιχείρηση σε 

περίπτωση που παρατηρηθεί έλλειψη κάποιου αποθέµατος. Υπάρχει κόστος 

εξωτερικών ελλείψεων σε περίπτωση που δεν θα µπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία 

κάποιου πελάτη της επιχείρησης και εδώ συµπεριλαµβάνονται το κόστος απώλειας 

κερδών και το κόστος από την απώλεια αξιοπιστίας της επιχείρησης. Επίσης, υπάρχει 

και κόστος εσωτερικών ελλείψεων και συµβαίνει όταν δεν µπορεί να εκτελεστεί η 

παραγγελία ενός τµήµατος της επιχείρησης και σαν συνέπεια αυτού υπάρχει το 

κόστος παραγωγικής ικανότητας, µένουν σε αδράνεια άνθρωποι και µηχανήµατα και 

το κόστος καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της εργασίας.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

  

 Η αποτίµηση των αποθεµάτων είναι πολύ σηµαντική για την αποτύπωση των 

λογιστικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης στις οικονοµικές της καταστάσεις. Οι 

χρησιµοποιούµενες µέθοδοι αποτιµήσεως αποθεµάτων, επηρεάζουν κατά τρόπο πολύ 

σηµαντικό τόσο τη χρηµατοοικονοµική εικόνα (ισολογισµό) της επιχειρήσεως, όσο, 

και κυρίως, το αποτέλεσµα εργασιών της (Μπαραλέξης, 1993).  

 Σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, κατ' αρχήν, κάθε στοιχείο του 

ενεργητικού αποτιµάται στην τιµή κτήσεως, η οποία είναι ίση προς το κόστος αγοράς, 

συν τα ειδικά έξοδα αγοράς, µείον τις εκπτώσεις και επιστροφές αγορών. Κατά 

παρέκκλιση, όµως, από την αρχή αυτή και εν ονόµατι µιας άλλης αρχής, της αρχής 

της συντηρητικότητας, αρκετά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

αποτιµώνται επί τη βάσει του κανόνα της µικρότερης τιµής. Σύµφωνα µ αυτόν τον 

κανόνα τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ' είδος εµπορεύµατος χαµηλότερη τιµή 

µεταξύ τιµής κτήσεως (ή κόστους παραγωγής αν πρόκειται για  βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις) και τρέχουσας τιµής αγοράς (ή τρέχοντος κόστους παραγωγής).  

 Η δυσκολία στην εφαρµογή αυτού του κανόνα έγκειται στο γεγονός ότι ο 

προσδιορισµός της τιµής κτήσεως, προκειµένου αυτή να συγκριθεί προς την 

τρέχουσα τιµή αγοράς, δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση. Οι τιµές των 

αγοραζόµενων εµπορευµάτων κατά τη διάρκεια της χρήσεως συνεχώς 

µεταβάλλονται. Επίσης, η πληθώρα των εµπορευµάτων χάνει την ατοµικότητά της µε 

την είσοδό της στις αποθήκες της επιχειρήσεως, (π.χ. ρύζι τιµής κτήσεως 1 ευρώ το 

κιλό αναµειγνύεται µε ρύζι τιµής κτήσεως 1,10 ευρώ πριν πωληθεί).  

 Εποµένως, είναι δύσκολος ο κατά τρόπο ακριβής και αντικειµενικός 

προσδιορισµός της τιµής κτήσεως (δηλαδή η αποτίµηση) του τελικού αποθέµατος 

εµπορευµάτων, και, κατά συνέπεια, και ο προσδιορισµός της αξίας κτήσεως των 

πωληθέντων εµπορευµάτων (το κόστος πωληθέντων). Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να 

γίνουν κάποιες υποθέσεις ως προς τη ροή (είσοδο και έξοδο) των εµπορευµάτων ή να 

ορισθεί µια µέση τιµή κτήσεως των εµπορευµάτων (πωληθέντων και µενόντων) και, 
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γενικά, να απλοποιηθούν τα πράγµατα προκειµένου να προσδιορισθεί η τιµή 

κτήσεως. Με άλλα λόγια, εξ ανάγκης υιοθετούνται κάποιες µέθοδοι αποτιµήσεως. 

 ∆εν µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει σωστή ή λάθος µέθοδος αποτίµησης. Η 

ορθότητα, ή µάλλον η σκοπιµότητα εφαρµογής τους πρέπει να αξιολογηθεί εντός του 

ειδικότερου πλαισίου εργασιών της επιχειρήσεως (είδος και εύρος εργασιών) όσο και 

εντός του γενικότερου οικονοµικού πλαισίου (π.χ. πληθωρισµός ή σταθερότητα 

τιµών), και πάντα σε συνάρτηση µε τον επιδιωκόµενο από τον επιχειρηµατία σκοπό, 

όσον αφορά στο ύψος της περιουσιακής καταστάσεως και των κερδών. Γιατί είναι 

γνωστό ότι τα κέρδη και η περιουσία της επιχείρησης µπορούν να αυξοµειωθούν 

ανάλογα µε την µέθοδο αποτίµησης και µόνο. 

 Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες µέθοδοι αποτίµησης αποθεµάτων είναι οι: 

• Μέθοδος του µέσου σταθµικού κόστους 

• Μέθοδος του κυκλοφοριακού µέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων 

• Μέθοδος της πρώτης εισαγωγής - πρώτης εξαγωγής (FIFO) 

• Μέθοδος της τελευταίας εισαγωγής - πρώτης εξαγωγής (LIFO) 

• Μέθοδος του βασικού αποθέµατος 

• Μέθοδός του εξατοµικευµένου κόστους 

• Μέθοδος του πρότυπου κόστους 

 

3.1 Η µέθοδος του µέσου σταθµικού κόστους 

 Στην µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους η αξία των αποθεµάτων 

υπολογίζεται ως η µέση σταθµική τιµή χρήσης µε την χρήση του σταθµικού 

αριθµητικού µέσου. Αποτελεί δηλαδή, µία µέθοδο η οποία σταθµίζει τις τιµές µε τις 

αντίστοιχες ποσότητες που έχουν αγοραστεί. Η µέθοδός αυτή δείχνει µία ευαισθησία 

στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει πραγµατοποιήσει αγορές µεγάλων ποσοτήτων 

σε χαµηλές τιµές και υποβαθµίζει την αξία αγορών µικρών ποσοτήτων σε µεγάλες 

τιµές ή και το αντίστροφο. Η µέση σταθµική τιµή µας δίνεται από τον τύπο: 
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 Με την µέθοδο αυτή εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της επίδρασης των 

πολύ µεγάλων ή των πολύ µικρών τιµών καθώς προσδιορίζει την τιµή κτήσης µε µία 

αρκετά αντικειµενική βάση. Έτσι, αν οι τιµές σε µία αγορά δείχνουν ανοδική τάση µε 

την µέθοδο αυτή παίρνουµε µία µέση τιµή η οποία είναι χαµηλότερη από την τιµή 

που επικρατεί εκείνη τη στιγµή στην αγορά και αντίστοιχα αν οι τιµές έχουν πτωτική 

τάση τότε η µέση τιµή αυτής της µεθόδου θα είναι υψηλότερη από την τιµή που 

επικρατεί στην αγορά. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι µε την µέθοδο αυτή δεν θα 

υπολογιστεί ποτέ η αξία των αποθεµάτων µε την τρέχουσα τιµή στην αγορά και αυτό 

αποτελεί ένα σηµείο που δέχεται κριτική αυτή η µέθοδος.  

 Η µέθοδος αυτή παρουσιάζει ένα ακόµη µειονέκτηµα, µπορεί να εφαρµοστεί 

από επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το περιοδικό σύστηµα απογραφής, (περιοδική 

απογραφή έχουµε, όταν κατά τη διάρκεια της χρήσεως δεν τηρούνται στοιχεία όσον 

αφορά στο κόστος πωληθέντων αγαθών και στην αξία των µενόντων αγαθών 

(αποθέµατος). Στο τέλος της περιόδου (µήνα, τριµήνου, έτους) διενεργείται φυσική 

απογραφή και αποτίµηση του τελικού αποθέµατος και, άρα, εξεύρεση και εµφάνιση 

στα βιβλία του κόστους πωληθέντων µε βάση κάποια µέθοδο αποτιµήσεως. Μόνο οι 

αγορές και το έσοδο των πωλήσεων καταγράφονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 

Αν αντίθετα η επιχείρηση χρησιµοποιεί το σύστηµα της διαρκούς απογραφής (στην 

διαρκή απογραφή προσδιορίζονται και καταγράφονται τόσο το κόστος των 

πωληθέντων κάθε φορά εµπορευµάτων, όσο και οι µειώσεις του αποθέµατος, άρα, 

ανά πάσα στιγµή η οικονοµική µονάδα γνωρίζει τόσο το κόστος των πωληθέντων όσο 

και την ποσότητα και αξία του αποθέµατος που ευρίσκεται στις αποθήκες της, 

πράγµα που της επιτρέπει τις έγκαιρες παραγγελίες αγορών ως και τον άµεσο 

προσδιορισµό του µικτού κέρδους). Επειδή το µέσο σταθµικό κόστος δεν µπορεί να 

υπολογιστεί παρά µόνο µετά την τελευταία αγορά της περιόδου θα πρέπει η 

επιχείρηση να παρακολουθεί τα αποθέµατα µόνο κατά ποσότητα. Ακολουθεί ένα 

παράδειγµα υπολογισµού του σταθµικού µέσου όρου µε την µέθοδο αυτή. 
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Έστω ότι ισχύουν τα δεδοµένα για µία επιχείρηση: 

 

 1. Αρχ. Απόθεµα  100 µον.  Χ  10 ευρώ = 1.000 ευρώ 

 2. Αγορά   60  µον.  Χ  15 ευρώ = 900   ευρώ 

 3. Πώληση  80  µον.  Χ  20 ευρώ = 1.600 ευρώ 

 4. Αγορά   100 µον.  Χ  20 ευρώ= 2.000  ευρώ 

 5. Πώληση  70  µον.  Χ  25 ευρώ = 1.750 ευρώ 

  

 Κινήσεις οι οποίες έγιναν για την επιχείρηση µέσα σε µία χρονική περίοδο. 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, η αποτίµηση του τελικού αποθέµατος και των 

πωληθέντων εµπορευµάτων µε τη µέθοδο της Σταθµικής Μέσης Τιµής θα ήταν: 

 

 Μέση Σταθµική Τιµή =   
�������������

����������
  =  

����

���
  = 15 ευρώ  

  

 Εποµένως από την απογραφή προκύπτει ότι έχει µείνει απόθεµα 110 µανάδων 

το οποίο έχει αξία: 

   

Τελικό Απόθεµα =110 µον. χ 15 ευρώ = 1.650 ευρώ 
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3.2 Η µέθοδος του κυκλοφοριακού µέσου ή των διαδοχικών 

υπολοίπων 

 Η µέθοδος αυτή στην βιβλιογραφία συναντάται και ως η µέθοδος της κινητής 

σταθµικής µέσης τιµής. Χρησιµοποιείται από επιχειρήσεις που εφαρµόζουν την 

µέθοδο της διαρκούς απογραφής, οπότε και είναι απαραίτητο γι αυτήν να γνωρίζει 

κάθε στιγµή την τιµή κτήσεως των αποθεµάτων. Σ αυτήν την µέθοδο, για να βρούµε 

την σταθµική µέση τιµή χρησιµοποιούµε τον τύπο: 

 

Σ.Μ.Τ. = 
��ί�	�����ύ������	� �ί	��				�				��ί��έ�����ά

	��ό����	�����ύ������	� �ί	��				�					��ό�����έ�����ά
 

  

 Παρατηρώντας τον τύπο βλέπουµε ότι µε κάθε νέα αγορά προϊόντων σε 

διαφορετική τιµή, σε σχέση µε την προηγούµενη αγορά, θα πρέπει να 

επαναπροσδιορίσουµε την Σταθµική Μέση Τιµή. Η µέθοδος αυτή είναι περισσότερο 

αντικειµενική σε σχέση µε αυτήν του µέσου σταθµικού κόστους γιατί η µέση τιµή 

που παίρνουµε από αυτήν την µέθοδο πλησιάζει περισσότερο στην πραγµατική τιµή 

που επικρατεί στην αγορά εκείνη την στιγµή. Όπως είπαµε και πιο πάνω εξυπηρετεί 

καλύτερα τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν διαρκή απογραφή, γιατί σε κάθε αγορά 

υπολογίζεται η τιµή κτήσης πωληθέντων και αποθεµάτων. 

 Παίρνοντας τα δεδοµένα του προηγούµενου παραδείγµατος: 

 1. Αρχ. Απόθεµα  100 µον.  Χ  10 ευρώ = 1.000 ευρώ 

 2. Αγορά   60  µον.  Χ  15 ευρώ = 900   ευρώ 

 3. Πώληση  80  µον.  Χ  20 ευρώ = 1.600 ευρώ 

 4. Αγορά   100 µον.  Χ  20 ευρώ= 2.000  ευρώ 

 5. Πώληση  70  µον.  Χ  25 ευρώ = 1.750 ευρώ 
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 και µε την µέθοδο αυτή θα πρέπει να καταρτίσουµε τον παρακάτω πίνακα: 

Χρον. Α. Αποθ. + Αγορές Κόστος Πωλ/ντων Τελ. Απόθεµα 

 
Μον. Τιµή Ποσό Μον. Τιµή Ποσό Μον. Τιµή Ποσό 

1. 100 10 1.000 —  — 100 10 1.000 

2. 60 15 900 —  — 160 11.875 1.900 

3. — — — 80 11.875 950 80 11,875 950 

4. 100 20 2.000    180 16,389 2.950 

5. —  — 70 16.389 1.147 110 16,389 1.803 

 
260 

 
3.900 150 

 
2.097 

   

 

 Τα δεδοµένα προέκυψαν από τον τύπο: 

1. Σ.Μ.Τ. =   
����

���
  =  10 

2. Σ.Μ.Τ.  =   
����	�		���

���	�		��
  = 11,875 

3. Σ.Μ.Τ.  =  
����	�		���

���	�		��
=  11,875 

4. Σ.Μ.Τ.  =  
�!�	�		����

"�	�		���	
=  16,389 

5. Σ.Μ.Τ.  = 
�!�	�		����

"�	�		���
  =  16,389 

 

 Εποµένως, µε την µέθοδο των διαδοχικών υπολοίπων το τελικό απόθεµα είναι 

αξίας 1.803 ευρώ και το κόστος πωληθέντων είναι 3.900 – 1.803 = 2.097 ευρώ. 
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3.3 Η µέθοδος της πρώτης εισαγωγής – πρώτης εξαγωγής (FIFO)  

 Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι τα προϊόντα που µπαίνουν πρώτα 

στην αποθήκη είναι και αυτά που βγαίνουν πρώτα (First In First Out). Συνεπώς το 

κόστος πωληθέντων αποτελείται από τις πρώτες αγορές των προϊόντων και το τελικό 

απόθεµα από τις τελευταίες αγορές της περιόδου. Η αποτίµηση εδώ γίνεται το µεν 

κόστος πωληθέντων στις αρχικές τιµές και τα αποθέµατα στις τελικές τιµές που 

αγοράστηκαν. Επειδή η αποτίµηση των πωληθέντων γίνεται σύµφωνα µε τη σειρά 

εισαγωγής τους, η µέθοδος λέγεται και µέθοδος της σειράς εξαντλήσεως των 

αποθεµάτων.  

 Η βασική αδυναµία αυτής της µεθόδου είναι το γεγονός ότι υπάρχει µία 

αναντιστοιχία στην αντιπαράθεση εσόδων και κόστους πωληθέντων. Αυτό συµβαίνει 

γιατί στα τρέχοντα έσοδα από πωλήσεις δεν αντιστοιχίζει το τρέχον κόστος αυτών 

που πουλήθηκαν αλλά το κόστος αγοράς παλαιότερων αγορών. Αν υπάρχει περίοδος 

µε έντονες διακυµάνσεις τιµών, όπως θα συνέβαινε σε µία περίοδο πληθωρισµού ή σε 

µία περίοδο αποπληθωρισµού, η µέθοδος αυτή θα υπερεκτιµούσε ή θα υποεκτιµούσε 

αντίστοιχα τα λογιστικά κέρδη της επιχείρησης.  

Παίρνοντας, πάλι,  τα δεδοµένα του παραδείγµατος µας: 

 

 1. Αρχ. Απόθεµα  100 µον.  Χ  10 ευρώ = 1.000 ευρώ 

 2. Αγορά   60  µον.  Χ  15 ευρώ = 900   ευρώ 

 3. Πώληση  80  µον.  Χ  20 ευρώ = 1.600 ευρώ 

 4. Αγορά   100 µον.  Χ  20 ευρώ= 2.000  ευρώ 

 5. Πώληση  70  µον.  Χ  25 ευρώ = 1.750 ευρώ 
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Περιοδική απογραφή 

 Αν η επιχείρηση χρησιµοποιεί την µέθοδο της περιοδικής απογραφής τότε µε 

αυτήν την µέθοδο θα είχαµε: 

Αρχικό απόθεµα  100 µονάδες   Χ  10 ευρώ  = 1.000 ευρώ 

Αγορά προϊόντος  60 µονάδες   Χ  15 ευρώ  =  900 ευρώ  

Αγορά προϊόντος 100µονάδες  Χ 20 ευρώ   =   2.000 ευρώ 

         Σύνολα:     260 µονάδες       3.900 η συνολική αξία  

 Με αυτά τα δεδοµένα του παραδείγµατος γνωρίζουµε ότι έχουν µείνει 110 

µονάδες προϊόντος ως απόθεµα στην αποθήκη. Με την µέθοδο αυτή το τελικό 

απόθεµα προκύπτει από τις τελικές αγορές. Η τελευταία µας αγορά είναι 100 µονάδες 

στην τιµή των 20 ευρώ και θα παραµείνουν στην αποθήκη και 10 µονάδες από την 

προηγούµενη αγορά. Εποµένως, η αξία αυτού του αποθέµατος θα είναι:  

  100 µονάδες Χ 20 ευρώ = 2.000 ευρώ 

   10 µονάδες Χ 15 ευρώ  = 150 ευρώ 

 Άρα Αξία τελικού αποθέµατος: 2.000  + 150  = 2.150 ευρώ 

 Αντίστοιχα για να βρούµε την αξία του κόστους πωληθέντων, γνωρίζοντας ότι 

πουλήθηκαν 150 µονάδες προϊόντος ξεκινάµε από το αρχικό απόθεµα και 

προσθέτουµε µέχρι να φτάσουµε στις 150 µονάδες από τις επόµενες αγορές. Έτσι το 

κόστος πωληθέντων µε αυτή τη µέθοδό θα είναι: 

  100 µονάδες Χ 10 ευρώ  = 1.000 ευρώ 

   50 µονάδες Χ 15 ευρώ  =  750 ευρώ 

 Κόστος πωληθέντων: 1.000  +  750  = 1.750 ευρώ 
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∆ιαρκής απογραφή 

 Αν η επιχείρηση χρησιµοποιεί την µέθοδο της διαρκούς απογραφής τότε για 

να µπορέσουµε να βρούµε την αξία των αποθεµάτων και το κόστος πωληθέντων θα 

πρέπει να καταρτίσουµε τον παρακάτω πίνακα: 

 

Χρον. Α. Αποθ. + Αγορές Κόστος Πωλ/ντων Τελ. Απόθεµα  

 Μον. Τιµή Ποσό Μον. Τιµή Ποσό Μον. Τιµή Ποσό 

1. 100 10 1.000 - - - 100 10 1.000 

2. 60 15 900 - - - 100 60 
10           

15 
1.900 

3. - - - 80 10 800 20 60 
10            

15 
1.100 

4. 100 20 2.000 - - - 
20 60 

100 

10            

15           

20 

3.100 

5. -   20 10 200 10 15  

    50 15 750 100 20 2.150 

 260  3.900 150  1.750    

 

 Εποµένως αξία τελικού αποθέµατος: 2.150 ευρώ και κόστος πωληθέντων: 

1.750 ευρώ. Η µέθοδος FIFO δίνει τα ίδια αποτελέσµατα είτε χρησιµοποιούµε την 

περιοδική είτε χρησιµοποιούµε την διαρκή απογραφή, διότι δεν αλλάζει η τάξη των 

εισελθόντων στην αποθήκη.  
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3.4 Η µέθοδος της τελευταίας εισαγωγής – πρώτης εξαγωγής (LIFO) 

 Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο γίνεται η παραδοχή ότι το προϊόν που µπήκε 

τελευταίο στην αποθήκη πουλήθηκε πρώτο (Last In First Out). Εποµένως, σύµφωνα 

µε την LIFO τα αποθέµατα της αποθήκης προέρχονται από τις παλαιότερες αγορές. 

Επειδή αυτή η µέθοδος είναι στην πραγµατικότητα και η αντίθετη της FIFO 

ονοµάζεται και µέθοδος της αντίστροφης σειράς εξαντλήσεως των αποθεµάτων. Σε 

σχέση µε την FIFO η LIFO έχει το πλεονέκτηµα ότι η τιµή κτήσης καθώς και το 

κόστος πωληθέντων βασίζεται στις τρέχουσες τιµές της αγοράς και έτσι συγκρίνεται 

σωστότερα µε τα έσοδα από πωλήσεις. 

Έτσι, µε βάση τα ίδια δεδοµένα: 

 1. Αρχ. Απόθεµα  100 µον.  Χ  10 ευρώ = 1.000 ευρώ 

 2. Αγορά   60  µον.  Χ  15 ευρώ = 900   ευρώ 

 3. Πώληση  80  µον.  Χ  20 ευρώ = 1.600 ευρώ 

 4. Αγορά   100 µον.  Χ  20 ευρώ= 2.000  ευρώ 

 5. Πώληση  70  µον.  Χ  25 ευρώ = 1.750 ευρώ 

 

Περιοδική απογραφή 

 Αν η επιχείρηση χρησιµοποιεί την µέθοδο της περιοδικής απογραφής έχουµε: 

Αρχικό απόθεµα  100 µονάδες   Χ  10 ευρώ  = 1.000 ευρώ 

Αγορά προϊόντος  60 µονάδες   Χ  15 ευρώ   =   900 ευρώ  

 Αγορά προϊόντος 100 µονάδες  Χ 20 ευρώ   =   2.000 ευρώ 

          Σύνολα:              260 µονάδες       3.900 η συνολική αξία  

 Εδώ το τελικό απόθεµα προκύπτει από τις παλαιότερες αγορές. Γνωρίζουµε 

ότι το απόθεµα είναι 110 µονάδες. Εποµένως το τελικό απόθεµα θα είναι οι 100 
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µονάδες από το αρχικό απόθεµα και οι 10 µονάδες από την αµέσως επόµενη αγορά 

που πραγµατοποιήθηκε. Έτσι: 

  100 µονάδες  Χ  10 ευρώ  =  1.000 ευρώ 

  10 µονάδες  Χ  15 ευρώ  =    150 ευρώ 

 Αξία τελικού αποθέµατος: 1.000  + 150 =  1.150 ευρώ 

 Για να βρούµε την αξία του κόστους πωληθέντων βρίσκουµε τις µονάδες του 

προϊόντος που πουλήθηκαν και αθροίζουµε την αξία από την τελευταία αγορά και 

προς τα πάνω. Στο παράδειγµά µας πουλήθηκαν 150 µονάδες προϊόντος και η αξία 

τους είναι: 

  100 µονάδες  Χ  20 ευρώ  =  2.000 ευρώ 

   50 µονάδες  Χ  15 ευρώ  =    750 ευρώ 

 Κόστος πωληθέντων:  2.000 + 750  =  2.750 ευρώ 

 

∆ιαρκής απογραφή 

 Αν η επιχείρηση ακολουθεί την µέθοδο της διαρκούς απογραφής τότε η αξία 

αποθεµάτων και κόστους πωληθέντων δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Χρον. Α. Αποθ. + Αγορές Κόστος Πωληθέντων Τελ. Απόθεµα 

 Μον. Τιµή Ποσό Μον. Τιµή Ποσό Μον. Τιµή Ποσό 

1. 100 10 1.000 - - - 100 10 1.000 

2. 60 15 900 - - - 
100   

60 

10        

15 
1.900 

3. - - - 
60     

20 

15       

10 

900 

200 
80 10 800 
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4. 100 20 2.000 - - - 
80   

100 

10     

20  
 2.800 

5. 

- 

 

- 70 

20 

1.400 80     

30 
10 20  1.400 

260 3.900 150 2.500 

 

 Παρατηρούµε ότι µε την µέθοδο LIFO βγάζουµε διαφορετικά αποτελέσµατα 

ανάλογα µε την µέθοδο απογραφής που εφαρµόζουµε. Στην περίπτωση της 

περιοδικής απογραφής στο παράδειγµά µας η αξία των τελικών αποθεµάτων ήταν 

1.150 ευρώ ενώ στην περίπτωση της διαρκούς απογραφής η αξία ήταν 1.400 ευρώ. 

Αυτό συµβαίνει διότι αλλάζει η τάξη του τελευταίου εισελθόντος, το οποίο σύµφωνα 

µε αυτήν την µέθοδο πωλείται πρώτο.  

 

3.5 Η µέθοδος του βασικού αποθέµατος 

 Σύµφωνα µε την µέθοδο του βασικού αποθέµατος υπάρχουν δύο διαφορετικά 

είδη αποθέµατος ή για την ακρίβεια το σύνολο του αποθέµατος χωρίζεται σε δύο 

διαφορετικά είδη αποθέµατος. Το ένα είναι το βασικό απόθεµα και σύµφωνα µε το 

ΕΓΛΣ ορίζεται ως η ελάχιστη ποσότητα αποθέµατος που είναι αναγκαία για την 

οµαλή λειτουργία της επιχείρησης. Το υπόλοιπο κοµµάτι αφορά περισσότερο την 

εξυπηρέτηση µελλοντικών αναγκών της επιχείρησης. Οι µελλοντικές ανάγκες µπορεί 

να αφορούν τις πωλήσεις αν τα αποθέµατα είναι έτοιµα προϊόντα, η την παραγωγή αν 

πρόκειται για αναλώσιµα ή πρώτες ύλες.  

 Έτσι, το κοµµάτι του αποθέµατος που είναι το βασικό απόθεµα αποτιµάται 

στην αρχική αξία της αγοράς του, ενώ το υπόλοιπο κοµµάτι του αποθέµατος 

(αναφέρεται συχνά και ως υπεραπόθεµα) αποτιµάται µε µία από τις υπόλοιπες 

µεθόδους αποτίµησης: του µέσου σταθµικού κόστους, του κυκλοφοριακού µέσου 

όρου και της FIFO. Το ΕΓΛΣ δεν επιτρέπει την αποτίµηση αυτού του µέρους του 

αποθέµατος µε την µέθοδο LIFO.  
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 Για να µπορέσει µία επιχείρηση να ακολουθήσει τη µέθοδο του βασικού 

αποθέµατος θα πρέπει να διαχωρίσει, µε δική της ευθύνη, το τελικό απόθεµα σε 

βασικό και υπεραπόθεµα. Ο διαχωρισµός αυτός θα πρέπει να βασίζεται σε 

συγκεκριµένα δεδοµένα της επιχείρησης.  

 Με τα δεδοµένα του παραδείγµατός µας και αν υποθέσουµε ότι η επιχείρηση 

διατηρεί επίπεδα 100 µονάδων ως βασικό απόθεµα έχουµε:  

 1. Αρχ. Απόθεµα  100 µον.  Χ  10 ευρώ = 1.000 ευρώ 

 2. Αγορά   60  µον.  Χ  15 ευρώ = 900   ευρώ 

 3. Πώληση  80  µον.  Χ  20 ευρώ = 1.600 ευρώ 

 4. Αγορά   100 µον.  Χ  20 ευρώ= 2.000  ευρώ 

 5. Πώληση  70  µον.  Χ  25 ευρώ = 1.750 ευρώ 

 Και αφού το τελικό απόθεµα είναι 110 µονάδες τότε: 

1. Με την µέθοδο του σταθµικού µέσου θα έχουµε: 

 100 µονάδες  Χ 10 ευρώ  =  1.000 ευρώ 

 10 µονάδες  Χ  15 ευρώ  =   150 ευρώ 

Άρα αξία τελικού αποθέµατος: 1.000 + 150  =  1.150 ευρώ 

 

2. Με την µέθοδο του κυκλοφοριακού µέσου θα έχουµε: 

 100 µονάδες  Χ 10 ευρώ  =  1.000 ευρώ 

  10 µονάδες  Χ 16,389 ευρώ  = 163,89 ευρώ 

Άρα αξία τελικού αποθέµατος: 1.000  + 163,89 = 1.163,89 ευρώ 

 

3. Με την µέθοδό FIFO θα έχουµε: 

 100 µονάδες Χ  10 ευρώ  = 1.000 ευρώ 

 10 µονάδες  Χ  20 ευρώ =   200 ευρώ 

Άρα αξία τελικού αποθέµατος: 1.000  +  200  = 1.200 ευρώ  
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3.6 Η µέθοδος του εξατοµικευµένου κόστους  

 Η µέθοδός αυτή είναι η πιο απλή µέθοδος αποτίµησης αποθεµάτων στην 

λογιστική. Τα αποθέµατα καταγράφονται εδώ κατ είδος αλλά και κατά παρτίδα 

εισαγωγής ή παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα αποθέµατα αποκτούν 

αυτοτέλεια κόστους. Στην απογραφή γίνεται ανάλυση των αποθεµάτων σε είδος και 

σε παρτίδα παραλαβής ή παραγωγής και αποτιµούνται σύµφωνα µε το κόστος της 

παρτίδας τους, γι αυτό και η µέθοδος ονοµάζεται εξατοµικευµένου κόστους.  

 Συνήθως αυτήν η µέθοδος χρησιµοποιείται από επιχειρήσεις που παράγουν 

προϊόντα κατά παραγγελία ή για εξειδικευµένα αγαθά όπως είναι τα πλοία και τα 

σκάφη αναψυχής, τα έργα τέχνης ή τα κοσµήµατα. Με τον τρόπο αυτό κάθε αγαθό 

καταγράφεται εξατοµικευµένα ή σε παρτίδες όταν αγοράζεται ή παράγεται και 

γνωρίζει επακριβώς η επιχείρηση το πραγµατικό του κόστος. 

 Το µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι είναι πολυδάπανη και πάρα πολύ 

αναλυτική για να εφαρµοστεί από επιχειρήσεις που έχουν αρκετά είδη αποθεµάτων 

στις αποθήκες τους, υπολογίζεται ότι µία βιοµηχανική επιχείρηση έχει από 5.000 έως 

25.000 διαφορετικά είδη αποθεµάτων στις αποθήκες της. Θα έπρεπε, λοιπόν, οι 

άνθρωποι της αποθήκης να καταγράφουν όλη µέρα τα αγαθά που έµπαιναν ή 

έβγαιναν από την αποθήκη, τόσο κατ είδος αλλά κατά παρτίδα.  

 

3.7 Η µέθοδος του πρότυπου κόστους 

 Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή η επιχείρηση καταρτίζει ένα ύψος κόστους 

αποθέµατος το οποίο ονοµάζεται πρότυπο κόστος. Ο υπολογισµός του πρότυπου 

κόστους βασίζεται σε µετρήσεις της επιχείρησης και είναι απαλλαγµένο από 

απώλειες και έκτακτα έξοδα. Οποιεσδήποτε διαφορές ανάµεσα στο ιστορικό και το 

πρότυπο κόστος κατανέµονται στα υπόλοιπα (µένοντα) και στα πωληµένα αποθέµατα 

της επιχείρησης. Οι συγκεκριµένες διαφορές καταχωρούνται σε ιδιαίτερο ξεχωριστό 

λογαριασµό.  
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 Με αυτή τη µέθοδο όλα τα αποθέµατα έχουν µία στάνταρ τιµή και 

καταχωρούνται στον λογαριασµό τους µε αυτήν την τιµή. Το πρόβληµα είναι ότι 

αυτή η τακτική µπορεί να εξυπηρετεί µόνο την επιχείρηση και δεν µπορεί να 

θεωρηθεί αξιόπιστη από τρίτους. Έτσι, οι οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης 

που δηµοσιεύονται χρησιµοποιούν άλλη µέθοδο αποτίµησης αποθεµάτων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

  

 Οι σύγχρονες συνθήκες οικονοµίας, µε την παγκοσµιοποίηση των αγορών 

προϊόντων, πρώτων υλών και εργασίας καθώς και η εξάπλωση πολλών επιχειρήσεων 

σε διάφορες χώρες είχε δηµιουργήσει πολλές αναντιστοιχίες στην εφαρµογή των 

λογιστικών καταστάσεων. Τα διάφορα εθνικά λογιστικά πρότυπα αντιµετωπίζουν 

διαφορετικά αρκετούς λογαριασµούς και αυτό δηµιουργούσε σύγχυση στις 

επιχειρήσεις και στις αρχές. Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων που 

συστήθηκε το 1973 είχε σκοπό να διαµορφώσει κάποια κοινά λογιστικά πρότυπα 

ώστε να αποφεύγονται αυτές οι συγχύσεις.  

 Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα αναφέρονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις. Είναι αυτές που δηµοσιεύονται από τις επιχειρήσεις µε το τέλος κάθε 

περιόδου και αποτελούν το αντικείµενο έκθεσης ενός ελεγκτή. Τα ∆.Λ.Π. δεν 

υπερισχύουν των τοπικών προτύπων, όµως προσφέρουν καλύτερη εικόνα για την 

λογιστική αρχή που θα τα εξετάσει. Επίσης, επικεντρώνονται στην αντιµετώπιση 

ουσιωδών θεµάτων και όχι λεπτοµερειών (Σακέλλης, 2002).  

 

4.1 ∆ιαφορές των ∆.Λ.Π. και των Ε.Λ.Π. σε γενικά θέµατα 

 Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τέθηκαν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2015. Αν 

και η συζήτηση για την διαµόρφωσή τους είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό νωρίτερα. 

Σε γενικές γραµµές επέφερε αλλαγές, σε σχέση µε τον Κ.Φ.Α.Σ. που βοήθησαν στην 

απλοποίηση της δουλειάς των λογιστών και των ελεγκτικών οργάνων. Μελετώντας 

τα ΕΛΠ (tax heaven, 2015) παρατηρεί κανείς κάποιες διαφορές σε σχέση και µε τα 

∆ΛΠ. Είναι φυσιολογικό αφού τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δηµιουργήθηκαν για 

να εξυπηρετήσουν καλύτερα της ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας αν και υπάρχουν 

σαφείς τάσεις εξοµάλυνσης αυτών των διαφορών και τα ΕΛΠ βρίσκονται πολύ πιο 

κοντά µε τα ∆ΛΠ σε σχέση µε τον Κ.Φ.Α.Σ. που ίσχυε µέχρι το 2014.  
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 Συγκρίνοντας τα δύο πρότυπα οι σηµαντικότερες διαφορές που 

διαπιστώνουµε έχουν να κάνουν καταρχήν µε τις οικονοµικές καταστάσεις που είναι 

υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν οι εταιρείες. Αυτές σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ είναι ο 

ισολογισµός και η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης στην οποία και ενσωµατώνεται 

ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων, ενώ στα ΕΛΠ µπορεί η εταιρεία να 

δηµοσιοποιήσει ξεχωριστά πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων. Επίσης, σύµφωνα µε τα 

∆ΛΠ η εταιρεία µπορεί και πρέπει να προβεί στην διόρθωση παλαιότερων 

οικονοµικών καταστάσεων αν αυτές ήταν λανθασµένες κάτι που δεν επιτρέπουν τα 

ΕΛΠ.   

 Τα ΕΛΠ προκρίνουν την αποτίµηση του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων µε βάση συγκεκριµένες λογιστικές µεθόδους αποτίµησης που βασίζονται 

στην αρχή της συντηρητικότητας ενώ τα ∆ΛΠ επιτρέπουν την εκτίµηση της αξίας 

από την διοίκηση της εταιρείας, µέσω της λογικής της εύλογης αξίας ή την εκτίµηση 

της  εισπραξιµότητας των απαιτήσεων για την αποτίµηση τους. 

 Σε σχέση µε τις συναλλαγµατικές διαφορές, αν προκύψουν κέρδη, σύµφωνα 

µε τα ΕΛΠ, καταχωρούνται σαν αναβαλλόµενα έσοδα  µέχρι τον οριστικό 

διακανονισµό των απαιτήσεων που αφορούν, ενώ στα ∆ΛΠ καταχωρούνται 

κατευθείαν στο αποτέλεσµα (καθηµερινή, 2015). 

 Τα ∆ΛΠ δεν περιλαµβάνουν λογαριασµούς εσόδων και εξόδων 

προηγούµενων χρήσεων, όπως είναι οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού και 

παθητικού που υπάρχουν στα ΕΛΠ, αλλά έχουν ειδικό πρότυπο για τη διόρθωση 

αυτών των ζητηµάτων. Επίσης, στα ∆.Λ.Π. δεν υπάρχουν έκτακτα ανόργανα έσοδα 

και έξοδα αλλά όλα τα έξοδα και τα έσοδα θεωρούνται οργανικά.  

 Τα ΕΛΠ λογίζουν τις προβλέψεις σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία και 

όχι βάση της καθαρής παρούσας αξίας τους.  

 Επίσης τα ∆ΛΠ προκρίνουν περισσότερους τρόπους υπολογισµού των 

αποθεµάτων σε σχέση µε τα ΕΛΠ, καθώς επίσης διαφοροποιούν και την έννοια των 

αποθεµάτων στα οποία και περιλαµβάνουν και υπηρεσίες. 
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4.2 Αποτίµηση αποθεµάτων σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 

 Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα προσφέρουν και µία σειρά µεθόδων αποτίµησης 

των αποθεµάτων. Μερικές από αυτές τις µεθόδους είναι ίδιες µε αυτές που 

αναλύσαµε και άλλες είναι διαφορετικές από αυτές που προσφέρει το ελληνικό 

λογιστικό πρότυπο.  

Μέθοδος του standard cost 

 Είναι η µέθοδος του πρότυπου κόστους. Όπως αναλύσαµε στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, σε αυτήν την µέθοδο λαµβάνεται υπόψη το πρότυπο ή κανονικό κόστος 

των αποθεµάτων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά το πρότυπο αυτό κόστος πρέπει 

να επανεξετάζεται ανά διαστήµατα και να αναθεωρείται σύµφωνα µε τις τρέχουσες 

συνθήκες. 

  

Μέθοδος των τιµών λιανικής πώλησης 

 Συνήθως χρησιµοποιείται από επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων για την 

αποτίµηση των αποθεµάτων τους. Σηµαντική παράµετρος είναι ότι τα αποθέµατα που 

θα αποτιµηθούν µε αυτήν την µέθοδο έχουν µεγάλο βαθµό ταχύτητας µεταβολής, 

έχουν ίδιο περίπου περιθώριο κέρδους και δεν είναι πρακτικό να αποτιµηθούν µε 

κάποια άλλη µέθοδο.  

 Σύµφωνα µε αυτήν την µέθοδο η αξία του αποθέµατος προσδιορίζεται ως η 

αξία πώλησής του µείον το ποσοστό του µικτού κέρδους. Το ποσοστό µικτού κέρδους 

που χρησιµοποιείται πρέπει να λαµβάνει υπόψη και το απόθεµα που έχει υποτιµηθεί 

σε σχέση µε την αρχική τιµή πώλησής του. Σκοπός αυτής της µεθόδου είναι να 

αποτιµηθούν τα αποθέµατα αλλά και το κόστος πωληθέντων στις λιανικές τιµές 

πώλησης. Η µέθοδος των τιµών λιανικών πωλήσεων προϋποθέτει τρία πράγµατα: 

• Πρώτα να υπολογιστεί η αξία των αρχικών αποθεµάτων, καθώς και των 

αγορών σε τιµές λιανικών πωλήσεων. 

• Να υπολογιστεί και το τελικό απόθεµα σε τιµές λιανικής. 
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• Να µετατραπεί αυτή η αξία σε κόστος κτήσης µείον το ποσοστό του µικτού 

κέρδους. 

Για να γίνει κατανοητή αυτή η µέθοδος χρησιµοποιούµε ένα παράδειγµα: 

     Τιµές κόστους  τιµές λιανικών πωλήσεων 

Αποθέµατα έναρξης        40.000     70.000 

Αγορές Ιανουαρίου     500.000    830.000 

Σύνολα      540.000    900.000 

 Με αυτά τα δεδοµένα υπολογίζουµε το ποσοστό µικτού κέρδους, ή ποσοστό 

κόστους ως 540.000/ 900.000 = 0,6 ή 60% 

Αν οι πωλήσεις της επιχείρησης τον Ιανουάριο ήταν 700.000 τότε η αξία των 

αποθεµάτων είναι: 

 Σε τιµές λιανικής 900.000 – 700.000 = 200.000 

 Σε τιµές κόστους κτήσης 200.000 Χ 60% = 120.000 

 Η µέθοδος των τιµών λιανικών πωλήσεων χρησιµοποιείται κυρίως από 

εµπορικά καταστήµατα και αλυσίδες καταστηµάτων λιανικών πωλήσεων. Η µέθοδος 

αυτή ενδείκνυται και για την κατάρτιση ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων αλλά 

και για έλεγχο των αποθεµάτων χωρίς φυσική καταµέτρησή τους. Βασικό 

µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι το γεγονός ότι σε περιπτώσεις πληθωρισµού ή 

αποπληθωρισµού είναι δύσκολος ο υπολογισµός της σχέσης κόστους-λιανικής τιµής 

πώλησης (Σακέλλης, 2002). 

 

Μέθοδος του ποσοστού µικτού κέρδους 

 Επειδή είναι συχνό φαινόµενο η έκδοση µηνιαίων ή τριµηνιαίων οικονοµικών 

καταστάσεων από την διοίκηση µιας επιχείρησης αλλά η φυσική απογραφή των 

αποθεµάτων είναι χρονοβόρα και πολυδάπανη, τα ∆.Λ.Π. προκρίνουν να 

χρησιµοποιούνται αρκετά συχνά µέθοδοι οι οποίες δεν επιβάλουν την φυσική 
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απογραφή, η οποία και εδώ είναι υποχρεωτική τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. Μία 

τέτοια µέθοδος είναι και αυτή του ποσοστού µικτού κέρδους. Η µέθοδος αυτή 

στηρίζεται στην υπόθεση ότι το ποσοστό µικτού κέρδους µιας επιχείρησης δεν 

µεταβάλλεται σε µεγάλο βαθµό από την µία περίοδο στην άλλη και παραµένει γενικά 

σταθερό ανάµεσα σε δύο περιόδους. Μία υπόθεση που ισχύει σε γενικές γραµµές για 

µία σηµαντική γκάµα επιχειρήσεων.  

 Εδώ πρώτα προσδιορίζεται το κόστος του συνόλου των προϊόντων, αφορά το 

αρχικό απόθεµα και τις αγορές χρήσης. Στην συνέχεια προσδιορίζεται το ποσοστό 

µικτού κέρδους ως προς τις πωλήσεις και υπολογίζεται το κόστος πωληθέντων 

εκπίπτοντας από τις καθαρές πωλήσεις το µικτό κέρδος. Τέλος, αφαιρείται το κόστος 

πωληθέντων από το κόστος των αποθεµάτων και προσδιορίζεται η αξία του τελικού 

αποθέµατος.  

 Παράδειγµα: 

Αποθέµατα έναρξης    1.000.000 

Αγορές χρήσης  10.000.000 

Κόστος πωλήσεων  11.000.000 

Πωλήσεις   12.000.000 

 Αν η επιχείρηση λειτούργει µε 30% ποσοστό µικτού κέρδους τότε έχουµε: 

Πωλήσεις Χ ποσοστό µικτού κέρδους: 12.000.000 Χ 30% = 3.600.000 

Και   12.000.000 – 3.600.000 = 8.400.000 

Άρα αξία αποθεµάτων 11.000.000 – 8.400.000 = 2.600.000 

 Αν η επιχείρηση πουλάει διάφορα προϊόντα µε διαφορετικό ποσοστό κέρδους 

τότε το ποσοστό µικτού κέρδους πρέπει να υπολογίζεται κάθε φορά κατά είδος. Σε 

διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσµατα δεν θα είναι ακριβή (Ντζανάτος, 2008) 
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Μέθοδος FIFO 

 Η µέθοδός FIFO χρησιµοποιείται και αυτήν από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

όπως χρησιµοποιείται και από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Στα ∆.Λ.Π. τόσο η 

µέθοδος FIFO όσο και οι µέθοδοι του µέσου κόστους χαρακτηρίζονται ως µέθοδοι 

αποτίµησης αποθεµάτων κανονικής ροής. Θεωρώντας ότι υπάρχουν δύο είδη 

αποθεµάτων, αυτά που αντικαθίστανται, είτε µε αγορές είτε µε ίδια παραγωγή, σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της παραγωγής και 

τα αποθέµατα που δεν αντικαθίστανται µε κανονική ροή αλλά παραµένουν στην 

αποθήκη µέχρι να χρειαστούν και αντικαθίστανται µετά την χρήση τους (∆.Λ.Π. 22). 

Κατά αυτή τη λογική η FIFO χρησιµοποιείται κυρίως από βιοµηχανικές επιχειρήσεις. 

 Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. η µέθοδος αυτή παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήµατα 

και γι αυτό χρησιµοποιείται ευρέως.  

• Εφαρµόζεται εύκολα. 

• Μπορεί να εφαρµοστεί και από επιχειρήσεις που ακολουθούν το σύστηµα της 

περιοδικής και από επιχειρήσεις που ακολουθούν το σύστηµα της διαρκούς 

απογραφής. 

• Η ροή του κόστους ακολουθεί την φυσική ροή των αποθεµάτων. 

• Είναι αντικειµενική και δεν επηρεάζεται από υποκειµενικούς υπολογισµούς. 

• Η αξία των αποθεµάτων όπως αυτή εµφανίζεται µε αυτήν την µέθοδο 

προσεγγίζει το κόστος αντικατάστασής τους (Σακκαλής, 2002) 

 

Μέθοδος του µέσου σταθµικού κόστους 

 Είναι η ίδια µέθοδς που αναλύσαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Χρησιµοποιείται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και αυτήν ως µέθοδος αποτίµησης 

αποθεµάτων κανονικής ροής. Το βασικό πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι 

υποβαθµίζει τις επιδράσεις των ακραίων τιµών στην αγορά.  
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Μέθοδος του κυκλοφοριακού µέσου όρου 

 Αποτελεί και αυτή µέθοδο αποτίµησης αποθεµάτων κανονικής ροής και σε 

σχέση µε το µέσο σταθµικό κόστος προσφέρει αποτελέσµατα που πλησιάζουν 

περισσότερο στο τρέχον κόστος απ ότι η µέθοδος του µέσου σταθµικού κόστους. 

 

Μέθοδος του εξατοµικευµένου κόστους 

 Η µέθοδος αυτή, όπως και στα ελληνική λογιστικά πρότυπα, αφορά προϊόντα 

που µπορούν να απογραφούν κατά είδος και κατά παρτίδα. Σύµφωνα µε τον ορισµό 

που δίνουν τα ∆.Λ.Π «το κόστος αποθεµάτων των ειδών που δεν αντικαθίστανται µε 

µια κανονική ροή, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται και 

διαχωρίζονται για ειδικούς σκοπούς, πρέπει να προσδιορίζεται µε τη χρησιµοποίηση 

της µεθόδου του εξατοµικευµένου κόστους των» (∆.Λ.Π. 19). 

 

4.3 Αποτίµηση βάση της χαµηλότερης τιµής κόστους και τιµής 

αγοράς ή τιµή καθαρής ρευστοποιηµένης αξίας. 

 Η σηµαντικότερη διαφορά που αφορά το γενικό πλαίσιο της αποτίµησης της 

αξίας των αποθεµάτων έχει να κάνει µε τις βασικές αρχές που διέπουν τα δύο 

πρότυπα, το ελληνικό λογιστικό πρότυπο και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Σύµφωνα 

µε το ελληνικό η αποτίµηση των αποθεµάτων γίνεται στην χαµηλότερη τιµή ανάµεσα 

στην τιµή κόστους και την τρέχουσα τιµή αγοράς ενώ στα ∆.Λ.Π. η αποτίµηση 

γίνεται ανάµεσα στην χαµηλότερη τιµή από την τιµή κόστους και καθαρής 

ρευστοποιηµένης αξίας.  

 Ενώ η έννοια του κόστους κτήσης και της τιµής αγοράς έχουν αναλυθεί στην 

παρούσα εργασία, έννοια της καθαρής ρευστοποιηµένης αξίας πρέπει να αναλυθεί 

ώστε να γίνει κατανοητή η διαφορά. Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνουν τα ∆.Λ.Π.: 

 «καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά 

 τη συνήθη πορεία της επιχείρησης µειωµένη µε το υπολογιζόµενο 
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 κόστος  παραγωγικής ολοκλήρωσης και το υπολογιζόµενο κόστος που είναι 

 αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση» (∆.Λ.Π. 2). 

 Έτσι, για να βρούµε την τιµή αποτίµησης των αποθεµάτων θα πρέπει να 

συγκρίνουµε την τιµή κτήσης του αποθέµατος και την τιµή που θα προκύψει από 

αυτούς τους υπολογισµούς και θα ονοµάζεται τιµή καθαρής ρευστοποιηµένης αξίας. 

Η λογική είναι ότι αν ήθελε η επιχείρηση να ρευστοποιήσει άµεσα τα αποθέµατα θα 

έπρεπε να προβεί και σε µία σειρά από έξοδα για να το πετύχει. Εποµένως στην τιµή 

των αποθεµάτων θα έπρεπε να συµπεριληφθούν και αυτά τα έξοδα.  

 Αν υποθέσουµε ότι σε µία επιχείρηση ισχύουν τα εξής: 

Αξία κτήσης αποθέµατος    Τρέχουσα αξία αγοράς    Καθαρή αξία ρευστοποίησης 

 1.000.000         1.200.000          800.000 

 Τότε αν εφάρµοζε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα θα έπρεπε να καταχωρήσει 

ως τελική αξία του αποθέµατός της την χαµηλότερη τιµή ανάµεσα στην αξία κτήσης 

και την τρέχουσα αξία αγοράς των αποθεµάτων, άρα η αξία των αποθεµάτων θα ήταν 

1.000.000. Στην περίπτωση όµως που εφάρµοζε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα θα 

έπρεπε να καταγράψει την χαµηλότερη τιµή ανάµεσα στην αξία κτήσης και την 

καθαρή αξία ρευστοποίησης, τότε η αξία των αποθεµάτων θα ήταν 800.000.  

 

4.4 ∆ιαφορές ανάµεσα στα ελληνικά και τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα όσον αφορά τα αποθέµατα 

 Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και τα διεθνή, 

όσον αφορά τον ορισµό και την αποτίµηση των αποθεµάτων. Οι διαφορές αυτές, 

όµως, στην πλειοψηφία τους θα µπορούσαν να θεωρηθούν επουσιώδεις και όχι 

διαφορές αρχής.  

 Για τον υπολογισµό της αξίας των αποθεµάτων και τα δύο πρότυπα 

χρησιµοποιούν την αρχή της συντηρητικότητας ως βασική αρχή υπολογισµού. Τα 
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διεθνή λογιστικά πρότυπα, όµως, εφαρµόζουν και την αρχή της συσχέτισης των 

εσόδων και των εξόδων και δεν επιτρέπουν την µεταφορά τους σε επόµενες χρήσεις. 

 Ως προς την έννοια των αποθεµάτων πέρα από αυτά που περιλαµβάνονται στα 

ΕΛΠ τα ∆ΛΠ προσθέτουν και τα κόστη υπηρεσιών τις οποίες η επιχείρηση δεν έχει 

ακόµη παραχωρήσει, όσον αφορά επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.  

 Στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα η αποτίµηση γίνεται στην µικρότερη τιµή 

ανάµεσα στο κόστος και στην τιµή αγοράς, ενώ στα διεθνή λογιστικά πρότυπα η 

αποτίµηση γίνεται στη µικρότερη τιµή ανάµεσα στο κόστος και στην καθαρή αξία 

ρευστοποίησης. Επιπλέον στα ∆ΛΠ το κόστος κτήσης των αποθεµάτων µπορεί να 

επιβαρυνθεί και µε τόκους δανείων, αν αποκτήθηκαν µε δάνειο ή ακόµη να 

επιβαρυνθεί µε κόστος συναλλάγµατος αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις.  Επιπλέον, τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα επιτρέπουν στην επιχείρηση να χρησιµοποιήσει 

περισσότερες µεθόδους υπολογισµού της αξίας κτήσης απ ότι τα ελληνικά. Μέθοδοι, 

όπως των τιµών λιανικής πώλησης ή του µικτού ποσοστού κέρδους δεν εφαρµόζονται 

από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.  

 Μια άλλη διαφορά ανάµεσα στα ∆.Λ.Π. και στα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, είναι ο χειρισµός των προβλέψεων υποτίµησης των αποθεµάτων. Με βάση 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αν υποτιµηθεί ένα απόθεµα, µειώνεται η αξία του 

και αυτό επιδρά άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσης µέσω του κόστους πωληθέντων. Η 

προσέγγιση αυτή είναι απόλυτα λογική και συνδέεται µε την αρχή ότι τα αποθέµατα 

αποτελούν βραχυπρόθεσµο ενεργητικό και στη διάρκεια ενός έτους προβλέπεται να 

διατεθούν. Με βάση τα ∆.Λ.Π, δίνεται η δυνατότητα να γίνεται πρόβλεψη 

υποτίµησης των αποθεµάτων, να παρακολουθείται σε ξεχωριστό λογαριασµό 

προβλέψεων, κάτι αντίστοιχο µε αυτό που γίνεται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

για τις συµµετοχές, ενώ σε επόµενη χρήση ή περίοδο, εάν µεταβληθούν οι καθαρές 

αξίες ρευστοποίησης µείον τα κόστη διάθεσης, µπορεί να γίνει µερική ή και ολική 

αναστροφή της πρόβλεψης. 

 Τέλος, υπάρχουν και κάποιες διαφορές που σχετίζονται µε τους τόκους, τους 

οποίους τα Ελληνικά Πρότυπα τους αντιµετωπίζουν µε ένα διαφορετικό τρόπο. 

Συγκεκριµένα, µε βάση το ∆.Λ.Π. 2, είναι δυνατόν το κόστος απόκτησης αποθεµάτων 

να έχει επιβαρυνθεί και µε τόκους. Επίσης για αγορές αποθεµάτων οι οποίες γίνονται 



56 

 

 

µε µακροπρόθεσµο διακανονισµό, πρέπει να διαχωριστεί το τµήµα που αφορά τόκο, 

από το τµήµα του κόστους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι τόκοι δεν επιβαρύνουν το 

κόστος των αποθεµάτων, αλλά µεταφέρονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

 Αναλύοντας τις διαφορές ανάµεσα στα δύο λογιστικά πρότυπα , το ελληνικό 

και το διεθνές, µπορούµε να πούµε ότι οι διαφορές που παρουσιάζονται δεν είναι 

τόσο σηµαντικές όσο εµφανίζονταν στην αρχή. Σε σχέση µε τα αποθέµατα οι βασικές 

διαφοροποιήσεις έχουν να κάνουν µε τις αρχές που διέπουν την αποτίµησή τους και 

αυτό καθορίζει το τελικό αποτέλεσµα.  

 Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση περισσότερων 

µεθόδων αποτίµησης, ιδιαίτερα χρήσιµων για την εξαγωγή περιοδικών οικονοµικών 

αποτελεσµάτων µε τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η χρονοβόρα και πολυδάπανη 

φυσική απογραφή των αποθεµάτων.  

 Η σηµαντικότερη διαφοροποίηση αφορά το γεγονός ότι ενώ στα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα η αποτίµηση γίνεται µε την υιοθέτηση της µικρότερης τιµής 

ανάµεσα στην τιµή κτήσης και την τρέχουσα τιµή αγοράς, στα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα γίνεται υιοθέτηση της χαµηλότερης τιµής ανάµεσα στην τιµή κτήσης και την 

καθαρή ρευστοποιηµένη αξία των αποθεµάτων.  

 Σε τελική ανάλυση η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων, από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, δεν θα προκαλέσει µεγάλη σύγχυση στους λογιστές τους. 

Αντίθετα, θα τους προσφέρει την δυνατότητα συµπόρευσης µε σύγχρονα λογιστικά 

πρότυπα που θα µπορούν να τους εξυπηρετήσουν σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο 

οικονοµικό περιβάλλον.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2: Αποθέµατα 

 Το αναθεωρηµένο αυτό πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 2 (αναθεωρηµένο το 

1993): Αποθέµατα και θα πρέπει να εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2005. Η εφαρµογή νωρίτερα 

ενθαρρύνεται. 

ΣΚΟΠΟΣ 

1. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των 

αποθεµάτων. Ένα βασικό θέµα της λογιστικής των αποθεµάτων είναι το ποσό του 

κόστους που αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και µεταφέρεται σε νέο µέχρις 

ότου αναγνωριστούν τα σχετιζόµενα έσοδα. Το Πρότυπο αυτό παρέχει οδηγίες για 

τον τρόπο προσδιορισµού του κόστους και την εν συνεχεία αναγνώρισή του ως 

δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε αποµείωσης της λογιστικής αξίας 

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

προσδιορισµού του κόστους που χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση των 

αποθεµάτων. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

2. Το Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται σε όλα τα αποθέµατα εκτός από: 

(α) έργα υπό εκτέλεση που προκύπτουν σύµφωνα µε συµβάσεις κατασκευής, 

συµπεριλαµβάνοντας άµεσα συνδεόµενες συµβάσεις υπηρεσιών (βλέπε ∆ΛΠ 11: 

Συµβάσεις Κατασκευής), 

(β) χρηµατοοικονοµικά µέσα 

και 

(γ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε γεωργική δραστηριότητα και 

γεωργική παραγωγή κατά τη στιγµή της συγκοµιδής (βλ. ∆ΛΠ 41 Γεωργία). 
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3. Το Πρότυπο αυτό δεν εφαρµόζεται στην αποτίµηση αποθεµάτων που κατέχονται 

από: 

(α) παραγωγούς γεωργικών και δασικών προϊόντων, γεωργικής παραγωγής µετά τη 

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

στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, σύµφωνα µε τις γενικά καθιερωµένες πρακτικές 

στους κλάδους αυτούς. Όταν τέτοια αποθέµατα αποτιµώνται στην καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία, οι µεταβολές στη λογιστική αξία αυτή αναγνωρίζονται ως 

κέρδος ή ζηµία κατά τη λογιστική περίοδο της µεταβολής. 

(β) διαπραγµατευτές-µεσολαβητές εµπορευµάτων που αποτιµούν τα αποθέµατά τους 

στην εύλογη αξία αποµειωµένη κατά τα άµεσα κόστη πώλησης Όταν τέτοια 

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

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

µεταβολής. 

4. Τα αποθέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3(α) αποτιµώνται στην καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία σε ορισµένα στάδια της παραγωγής. Αυτό συµβαίνει, για 

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

µεταλλευµάτων και η πώληση είναι εξασφαλισµένη µέσω προθεσµιακού συµβολαίου 

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

πωληθούν είναι αµελητέος. Αυτά τα αποθέµατα εξαιρούνται µόνον από της 

απαιτήσεις αυτού του Προτύπου που αφορούν στην αποτίµηση. 

5. Οι διαπραγµατευτές-µεσολαβητές είναι όσοι αγοράζουν ή πωλούν εµπορεύµατα 

για άλλους ή για ίδιο λογαριασµό. Τα αποθέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 

3 (β) αποκτώνται κυρίως µε σκοπό την πώληση στο άµεσο µέλλον και τη δηµιουργία 

κερδών από διακυµάνσεις στην τιµή ή το περιθώριο κέρδους του διαπραγµατευτή-

µεσολαβητή. Όταν τα αποθέµατα αυτά αποτιµώνται στην εύλογη αποµειωµένη κατά 

τα άµεσα κόστη πώλησης, εξαιρούνται µόνον από της απαιτήσεις αυτού του 

Προτύπου που αφορούν στην αποτίµηση. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

6. Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Αποθέµατα είναι περιουσιακά στοιχεία: 

(α) που κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης, 

(β) που βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής για τέτοια πώληση 

ή 

(γ) έχουν τη µορφή υλών ή υλικών που θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή 

κατά την παροχή υπηρεσιών. 

Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη 

ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος ολοκλήρωσης 

και το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. 

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα ανταλλασσόταν 

ή µια υποχρέωση θα διακανονιζόταν µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε επίγνωση 

και µε τη θέληση τους σε µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση. 

7. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αναφέρεται στο καθαρό ποσό που µία οντότητα 

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

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Η εύλογη αξία αντανακλά το ποσό για το οποίο τα 

ίδια αποθέµατα θα µπορούσαν να ανταλλαγούν στην αγορά µεταξύ ενηµερωµένων 

και πρόθυµων αγοραστών και πωλητών. Η πρώτη είναι αξία που είναι συγκεκριµένη 

για κάθε επιχείρηση, ενώ η δεύτερη δεν είναι. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των 

αποθεµάτων µπορεί να µην ισούται µε την εύλογη αξία αποµειωµένη κατά τα άµεσα 

κόστη πώλησης. 

8. Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν αγαθά που αγοράστηκαν και κρατούνται προς 

µεταπώληση όπως για παράδειγµα, εµπορεύµατα που αγοράσθηκαν από έναν έµπορο 

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

κρατείται για µεταπώληση. Τα αποθέµατα επίσης περιλαµβάνουν έτοιµα αγαθά που 
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παράχθηκαν από την οντότητα ή παραγωγή σε εξέλιξη καθώς και ύλες και υλικά που 

αναµένεται να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία. Στην περίπτωση του 

παρέχοντος υπηρεσίες, τα αποθέµατα περιλαµβάνουν τα κόστη των υπηρεσιών, όπως 

περιγράφονται στην παράγραφο 19, για τα οποία η 

οντότητα δεν έχει αναγνωρίσει τα σχετικά έσοδα (βλέπε ∆ΛΠ αριθµός 18: Έσοδα). 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

9. Τα αποθέµατα θα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. 

Κόστος αποθεµάτων 10. Το κόστος των αποθεµάτων πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα 

κόστη αγοράς και µεταποίησης και τις άλλες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να 

φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση. 

Κόστος αγοράς 

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

εισαγωγικούς δασµούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα µπορεί στη 

συνέχεια να επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές), καθώς και µεταφορικά, έξοδα 

παράδοσης και άλλα έξοδα, άµεσα επιρριπτέα στην αγορά των ετοίµων αγαθών, 

υλικών και υπηρεσιών. Εµπορικές εκπτώσεις, µειώσεις τιµών και άλλα παρόµοια 

στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του κόστους αγοράς. 

 

Κόστος µεταποίησης 

 

12. Το κόστος µεταποίησης των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες που 

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

συµπεριλαµβάνει ένα συστηµατικό επιµερισµό των σταθερών και µεταβλητών 

γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγµατοποιούνται κατά τη µετατροπή των υλών σε 

έτοιµα αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής 

που παραµένουν σχετικά σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η 

απόσβεση και συντήρηση εργοστασιακών κτιρίων και εξοπλισµού, αλλά και το 
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κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα 

παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που µεταβάλλονται άµεσα ή σχεδόν 

άµεσα, ανάλογα µε τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι έµµεσες ύλες και η 

έµµεση εργασία. 

13. Ο επιµερισµός των σταθερών γενικών εξόδων παραγωγής στο κόστος 

µεταποίησης βασίζεται στην κανονική δυναµικότητα των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων. Κανονική δυναµικότητα είναι η αναµενόµενη να επιτευχθεί 

παραγωγή κατά µέσο όρο στη διάρκεια ενός αριθµού περιόδων ή εποχών υπό 

κανονικές συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών δυναµικότητας λόγω της 

προγραµµατισµένης συντήρησης. Το πραγµατικό επίπεδο παραγωγής µπορεί να 

χρησιµοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναµικότητα. Το ποσό των 

σταθερών γενικών εξόδων που επιµερίζεται σε κάθε παραγόµενη µονάδα δεν 

αυξάνεται ως συνέπεια χαµηλής παραγωγής ή πρόσκαιρης αδράνειας του 

εργοστασίου. Τα µη επιµεριζόµενα γενικά έξοδα αναγνωρίζονται ως δαπάνη στην 

περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Σε περιόδους ανώµαλα υψηλής 

παραγωγής, το ποσό των σταθερών γενικών εξόδων που επιρρίπτεται σε κάθε 

παραγωγική µονάδα µειώνεται, ούτως ώστε τα αποθέµατα να µην αποτιµώνται πάνω 

από το κόστος. Τα µεταβλητά έξοδα παραγωγής επιµερίζονται σε κάθε παραγόµενη 

µονάδα βάσει της πραγµατικής χρήσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων. 

14. Μια παραγωγική διαδικασία µπορεί να καταλήγει σε ταυτόχρονη παραγωγή 

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

παράγονται συµπαράγωγα προϊόντα ή όταν υπάρχει ένα κύριο προϊόν και ένα 

υποπροϊόν. Όταν το κόστος µετατροπής δεν µπορεί να εξατοµικευτεί κατά προϊόν, 

επιµερίζεται µεταξύ των προϊόντων µε έναν ορθολογικό και οµοιόµορφο τρόπο. Ο 

επιµερισµός µπορεί να βασίζεται, για παράδειγµα, στη σχετική αξία πωλήσεων κάθε 

προϊόντος είτε κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας όταν τα προϊόντα 

καθίστανται κατ είδος αναγνωρίσιµα, είτε κατά την ολοκλήρωση της παραγωγής. Τα 

περισσότερα υποπροϊόντα είναι επουσιώδη από τη φύση τους. Αν αυτό συµβαίνει, 

αποτιµώνται συχνά στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους και η αξία αυτή 

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

του κύριου προϊόντος δεν είναι σηµαντικά διαφορετική από το κόστος του. 
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Λοιπές δαπάνες 

15. Οι λοιπές δαπάνες συµπεριλαµβάνονται στο κόστος των αποθεµάτων µόνο στην 

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

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

των αποθεµάτων µη παραγωγικά γενικά έξοδα ή κόστη σχεδιασµού προϊόντων για 

συγκεκριµένους πελάτες. 

16. Παραδείγµατα κόστους που δεν περιλαµβάνεται στο κόστος των αποθεµάτων, 

αλλά αναγνωρίζεται ως δαπάνη της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιείται, 

αποτελούν: 

(α) υπερβολικά µεγάλη φύρα υλών, σπατάλη εργασίας ή άλλου παραγωγικών 

κόστους, 

(β) κόστη αποθήκευσης, εκτός αν αυτά είναι αναγκαία στην παραγωγική διαδικασία 

πριν από ένα περαιτέρω στάδιο παραγωγής, 

(γ) γενικά έξοδα διοίκησης που δε συµβάλλουν στο να φέρουν τα αποθέµατα στην 

παρούσα θέση και κατάσταση 

και (δ) κόστος πώλησης. 

17. Το ∆ΛΠ 23 Κόστος ∆ανεισµού εξατοµικεύει περιορισµένες περιπτώσεις για τις 

οποίες τα κόστη δανεισµού περιλαµβάνονται στο κόστος αποθεµάτων. 

18. Μία οντότητα µπορεί να αγοράσει αποθέµατα µε προθεσµιακό διακανονισµό. 

Όταν η συµφωνία ουσιαστικά περιέχει ένα στοιχείο χρηµατοδότησης, το στοιχείο 

αυτό, για παράδειγµα η διαφορά µεταξύ της τιµής αγοράς µε τους κανονικούς όρους 

πίστωσης και του πραγµατικά καταβληθέντος ποσού, αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκου 

για το διάστηµα της χρηµατοδότησης.  

 

Κόστος αποθεµάτων του παρέχοντος υπηρεσίες 

19. Στην έκταση που οι παρέχοντες υπηρεσίες έχουν αποθέµατα, αυτά αποτιµώνται 

στο κόστος παραγωγής τους. Τα κόστη αυτά αποτελούνται κυρίως από την εργασία 
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και τα λοιπά κόστη του άµεσα απασχολούµενου προσωπικού για την παροχή των 

υπηρεσιών, που συµπεριλαµβάνουν το επιβλέπον προσωπικό και τα αναλογούντα 

γενικά έξοδα. Η εργασία και τα λοιπά κόστη που σχετίζονται µε τις πωλήσεις και το 

γενικό διοικητικό προσωπικό δεν περιλαµβάνονται στο κόστος αποθεµάτων, αλλά 

αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Το 

κόστος αποθεµάτων ενός παρέχοντος υπηρεσίες δεν περιλαµβάνει τα περιθώρια 

κέρδους ή τα µη αναλογούντα γενικά έξοδα που συχνά συνυπολογίζονται στις τιµές 

των παρεχόντων υπηρεσιών που χρεώνονται.  

 

Κόστος συγκοµιδής γεωργικής παραγωγής από βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

20. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41 Γεωργία, αποθέµατα που συνθέτουν τη συγκοµιδή 

γεωργικής παραγωγής από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία µιας οντότητας, 

αποτιµώνται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία τους µείον τα 

εκτιµώµενα κόστη σηµείου πώλησης κατά τη στιγµή της συγκοµιδής. Αυτό είναι το 

κόστος των αποθεµάτων κατά την ηµεροµηνία εκείνη για την εφαρµογή του 

παρόντος Προτύπου.  

 

Τεχνικές αποτίµησης του κόστους 

21. Για λόγους ευκολίας, µπορεί να χρησιµοποιούνται τεχνικές αποτίµησης του 

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

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

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

αποδοτικότητας και αξιοποίησης της δυναµικότητας. Το κόστος αυτό επανεξετάζεται 

κατά τακτικά διαστήµατα και, αν είναι αναγκαίο, αναθεωρείται υπό το φως των 

τρεχουσών συνθηκών. 

22. Η µέθοδος της λιανικής πώλησης χρησιµοποιείται συχνά στον κλάδο λιανικής για 

την αποτίµηση αποθεµάτων µεγάλου αριθµού ταχέως µεταβαλλόµενων ειδών, τα 

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

να χρησιµοποιηθούν άλλες κοστολογικές µέθοδοι. Το κόστος του αποθέµατος 

προσδιορίζεται µε µείωση της αξίας πώλησής του αποθέµατος κατά το αρµόζον 
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ποσοστό µικτού περιθωρίου κέρδους. Το ποσοστό που χρησιµοποιείται λαµβάνει 

υπόψη και το απόθεµα που έχει υποτιµηθεί σε επίπεδο χαµηλότερο της αρχικής τιµής 

πωλήσεώς του. Για κάθε τµήµα λιανικής χρησιµοποιείται συχνά ένα µέσο ποσοστό. 

 

Τύποι προσδιορισµού του κόστους 

23. Το κόστος αποθεµάτων των ειδών που δεν αντικαθίστανται µε µία κανονική ροή, 

καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικούς 

σκοπούς, θα καθορίζεται µε την εξατοµίκευση του µεµονωµένου κόστους κάθε 

είδους. 

24. Συγκεκριµένο κόστος σηµαίνει ότι συγκεκριµένα κόστη αποδίδονται σε 

εξατοµικευµένα είδη του αποθέµατος. Αυτός είναι ο κατάλληλος χειρισµός για τα 

είδη που προορίζονται για έναν ειδικό σκοπό, ανεξάρτητα αν έχουν αγοραστεί ή 

παραχθεί. Όµως, το εξατοµικευµένο κόστος είναι ακατάλληλο, όταν υπάρχει µεγάλος 

αριθµός ειδών του αποθέµατος τα οποία αντικαθίστανται µε µία κανονική ροή. Υπό 

τέτοιες συνθήκες, η µέθοδος της επιλογής των ειδών που παραµένουν ως απόθεµα, θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ώστε να επιτευχθούν προκαθορισµένες επιδράσεις επί 

του κέρδους ή της ζηµίας. 

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

θα προσδιορίζεται µε τη χρήση της µεθόδου πρώτης εισαγωγής πρώτη εξαγωγής 

(Π.Ε.Π.Ε.) ή του σταθµισµένου µέσου κόστους. Μία οντότητα πρέπει να 

χρησιµοποιεί τον ίδιο τύπο προσδιορισµού του κόστους για όλα τα αποθέµατα που 

έχουν την ίδια φύση και χρήση από την οντότητα. ∆ιαφορετικοί τύποι προσδιορισµού 

του κόστους µπορεί να δικαιολογηθούν για αποθέµατα µε διαφορετική φύση ή χρήση. 

26. Για παράδειγµα, η χρήση αποθεµάτων που χρησιµοποιούνται σε έναν 

επιχειρηµατικό λειτουργικό τοµέα µπορεί να διαφέρει από τη χρήση των ίδιων 

αποθεµάτων σε άλλον επιχειρηµατικό λειτουργικό τοµέα. Ωστόσο, µία διαφορά στη 

γεωγραφική θέση των αποθεµάτων (ή στους αντίστοιχους φορολογικούς 

κανονισµούς), από µόνη της, δεν είναι επαρκής για να δικαιολογήσει τη χρήση 

διαφορετικών τύπων προσδιορισµού του κόστους.(Όπως το η παράγραφος 26 

τροποποιήθηκε µε Β4 του ∆ΠΧΠ8) 
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27. Η µέθοδος Π.Ε.Π.Ε. προϋποθέτει ότι τα είδη αποθεµάτων που αγοράστηκαν η 

παράχθηκαν πρώτα, πωλούνται και πρώτα και συνεπώς τα µένοντα στο απόθεµα κατά 

το τέλος της περιόδου είναι τα πλέον πρόσφατα αγορασθέντα ή παραχθέντα. Με τον 

τύπο του µέσου σταθµισµένου κόστους, το κόστος κάθε είδους προσδιορίζεται από το 

µέσο σταθµισµένο κόστος παρόµοιων ειδών στην αρχή της περιόδου και το κόστος 

των παρόµοιων ειδών που αγοράστηκαν ή παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου. Ο µέσος όρος µπορεί να υπολογισθεί σε περιοδική βάση ή καθώς κάθε 

πρόσθετη εισαγωγή παραλαµβάνεται, ανάλογα µε τις συνθήκες της οντότητας. 

 

Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 

28. Το κόστος των αποθεµάτων µπορεί να µην είναι ανακτήσιµο, αν αυτά έχουν 

υποστεί φθορά, αν έχουν καταστεί ολικά ή µερικά άχρηστα ή αν οι τιµές πώλησής 

τους έχουν µειωθεί. Το κόστος αποθεµάτων µπορεί επίσης να µην είναι ανακτήσιµο, 

αν οι προβλεπόµενες δαπάνες ολοκλήρωσης ή πώλησής τους έχουν αυξηθεί. Η 

πρακτική της υποτίµησης των αποθεµάτων κάτω του κόστους, στην καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία, είναι συνεπής µε την άποψη ότι, τα περιουσιακά στοιχεία δεν 

πρέπει να αναγνωρίζονται µε ποσά µεγαλύτερα από τα αναµενόµενα να 

πραγµατοποιηθούν από την πώληση ή τη χρήση τους.  

29. Τα αποθέµατα υποτιµώνται συνήθως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και 

είδος. Σε µερικές περιπτώσεις, όµως, µπορεί να αρµόζει να οµαδοποιούνται όµοια ή 

συγγενή είδη. Αυτό µπορεί να συµβεί µε είδη αποθέµατος που αφορούν στην ίδια 

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

διατίθενται σε αγορά της ίδιας γεωγραφικής περιοχής και δεν µπορεί πρακτικά να 

αποτιµηθούν ξεχωριστά από άλλα είδη αυτής της παραγωγικής γραµµής. ∆εν είναι 

κατάλληλη η υποτίµηση των αποθεµάτων µε βάση τη γενική ταξινόµησή τους, όπως, 

για παράδειγµα, έτοιµα προϊόντα ή όλα τα αποθέµατα ενός ιδιαίτερου 

επιχειρηµατικού ή γεωγραφικού λειτουργικού τοµέα. Οι παρέχοντες υπηρεσίες γενικά 

συγκεντρώνουν τα κόστη κατά υπηρεσία την οποία θα χρεώσουν µε ξεχωριστή τιµή 

πώλησης. Συνεπώς, κάθε τέτοια υπηρεσία θεωρείται ως ένα ξεχωριστό είδος.(Όπως 

το η παράγραφος 29 τροποποιήθηκε µε Β4 του ∆ΠΧΠ8) 
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30. Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας βασίζονται στην περισσότερο 

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

ποσό στο οποίο αναµένεται να αποφέρουν τα αποθέµατα. Αυτές οι εκτιµήσεις 

λαµβάνουν υπόψη τις διακυµάνσεις της τιµής ή του κόστους, που άµεσα σχετίζονται 

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

τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν τις υπάρχουσες στο τέλος της περιόδου συνθήκες. 

31. Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας επίσης λαµβάνουν υπόψη το 

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

ρευστοποιήσιµη αξία της ποσότητας του αποθέµατος που τηρείται για να καλύψει 

βέβαιες συµβάσεις πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών, βασίζεται στη συµβατική τιµή. 

Αν οι συµβάσεις πωλήσεων καλύπτουν µικρότερες ποσότητες από αυτές των 

αποθεµάτων που τηρούνται, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της επί πλέον ποσότητας 

βασίζεται στις γενικές τιµές πώλησης. Προβλέψεις µπορεί να ανακύψουν από βέβαιες 

συµβάσεις πωλήσεων για ποσότητες που υπερβαίνουν τα υπάρχοντα αποθέµατα ή 

από βέβαιες συµβάσεις αγοράς. Such provisions are dealt with under IAS 37 

 

Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις. 

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

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

ενσωµατωθούν αναµένεται να πωληθούν στο κόστος ή πάνω από αυτό. Όµως, όταν 

µια κάµψη της τιµής των υλών παρέχει ένδειξη ότι το κόστος των ετοίµων προϊόντων 

υπερβαίνει την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, τότε τα αποθέµατα υλών υποτιµώνται 

στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κόστος 

αντικατάστασης των υλών µπορεί να αποτελεί το καλύτερο διαθέσιµο µέσο 

αποτίµησης της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. 

33. Μια νέα εκτίµηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας γίνεται σε κάθε 

µεταγενέστερη περίοδο. Όταν παύουν να υφίστανται οι συνθήκες που προηγουµένως 

προκάλεσαν την υποτίµηση των αποθεµάτων κάτω του κόστους ή όταν υπάρχουν 

σαφείς ενδείξεις µιας αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας λόγω 

διαφοροποιηµένων οικονοµικών συνθηκών, το ποσό της υποτίµησης αντιλογίζεται (ο 

αντιλογισµός περιορίζεται στο ποσό της αρχικής υποτίµησης) ώστε η νέα λογιστική 
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αξία να είναι η χαµηλότερη µεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, όταν ένα είδος αποθέµατος, 

που αναγνωρίζεται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, επειδή η τιµή πώλησής του 

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

πώλησής του έχει αυξηθεί. 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ∆ΑΠΑΝΗ 

34. Όταν πωλούνται αποθέµατα, η λογιστική αξία τους πρέπει να αναγνωρίζεται ως 

δαπάνη της περιόδου κατά την οποία αναγνωρίστηκε το σχετικό έσοδο. Τα ποσά κάθε 

υποτίµησης των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και όλες οι ζηµίες 

των αποθεµάτων πρέπει να αναγνωρίζονται στις δαπάνες της περιόδου κατά την 

οποία προέκυψε η υποτίµηση ή η ζηµία. Το ποσό κάθε αντιλογισµού της υποτίµησης 

των αποθεµάτων, που προκύπτει από µια αύξηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας, πρέπει να αναγνωρίζεται σε µείωση του 

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

στην οποία γίνεται ο αντιλογισµός. 35. Μερικά αποθέµατα µπορεί να κατανέµονται 

σε άλλους λογαριασµούς ενεργητικού, για παράδειγµα, αποθέµατα που 

χρησιµοποιούνται σε ιδιοκατασκευαζόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Αποθέµατα 

επιµεριζόµενα σε άλλο περιουσιακό στοιχείο µε αυτό τον τρόπο, αναγνωρίζονται ως 

δαπάνη κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτού του περιουσιακού στοιχείου. 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

36. Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να παρέχουν πληροφόρηση για: 

(α) τις λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την αποτίµηση των αποθεµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένου τουτύπου προσδιορισµού του κόστους που χρησιµοποιήθηκε, 

(β) Τη συνολική λογιστική αξία των αποθεµάτων και τη λογιστική αξία ανά 

κατηγορία αποθεµάτων, όπως προσιδιάζει στην οντότητα, 
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(γ) τη λογιστική αξία των αποθεµάτων που τηρούνται στην εύλογη αξία αποµειωµένη 

κατά τα άµεση κόστη πώλησης, 

(δ) την ποσό αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως δαπάνη κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, 

(ε) το ποσό κάθε υποτίµησης αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως δαπάνη της 

περιόδου, σύµφωνα µε την παράγραφο 34, 

(στ) το ποσό κάθε αντιλογισµού οποιασδήποτε υποτίµησης αναγνωρίστηκε ως 

µείωση του ποσού των αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως δαπάνη της περιόδου, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 34, 

(ζ) Οι συνθήκες ή τα γεγονότα που οδήγησαν στον αντιλογισµό της υποτίµησης των 

αποθεµάτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 34 και, 

(η) τη λογιστική αξία των αποθεµάτων που έχουν ενεχυριαστεί προς εξασφάλιση 

υποχρεώσεων. 

37. Πληροφορίες για τη λογιστική αξία των διαφόρων οµαδοποιήσεων των 

αποθεµάτων και την έκταση των µεταβολών σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, είναι 

χρήσιµες για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Συνήθεις οµαδοποιήσεις 

αποθεµάτων είναι τα εµπορεύµατα, τα υλικά παραγωγής, οι πρώτες ύλες, η παραγωγή 

σε εξέλιξη και τα έτοιµα προϊόντα. Τα αποθέµατα του παρέχοντος υπηρεσίες µπορεί 

να περιγραφούν ως εργασίες σε εξέλιξη. 

38. Το ποσό των αποθεµάτων που αναγνωρίζεται ως δαπάνη κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, το οποίο συχνά αποκαλείται κόστος πωληθέντων, περιλαµβάνει τα κόστη 

που είχαν προηγουµένως συµπεριληφθεί στην αποτίµηση των αποθεµάτων που έχουν 

πλέον πωληθεί και µη επιµερισθέντα γενικά έξοδα παραγωγής καθώς και ασυνήθιστα 

ποσά που αφορούν κόστη παραγωγής αποθεµάτων. Οι ειδικότερες συνθήκες της 

οντότητας µπορεί επίσης να δικαιολογούν τον συνυπολογισµό άλλων ποσών, όπως το 

κόστος διάθεσης. 

39. Κάποιες οντότητες υιοθετούν µία µορφή παρουσίασης για τα κέρδη ή τις ζηµίες 

που έχει ως αποτέλεσµα τη γνωστοποίηση ποσών εκτός του κόστους αποθεµάτων που 

αναγνωρίσθηκαν ως δαπάνες κατά τη διάρκεια της περιόδου. Με τη µορφή αυτή, η 
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οντότητα παρουσιάζει µία ανάλυση των δαπανών µε βάση µία ταξινόµηση που 

βασίζεται στη φύση των δαπανών. Σε αυτήν την περίπτωση, η οντότητα γνωστοποιεί 

τα κόστη που αναγνωρίσθηκαν ως δαπάνες για πρώτες ύλες και αναλώσιµα υλικά, 

εργατικό κόστος και άλλα κόστη, µε το ποσό της καθαρής µεταβολής στα αποθέµατα 

για την περίοδο. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

40. Η οντότητα θα εφαρµόσει το Πρότυπο αυτό για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2005. Η εφαρµογή νωρίτερα ενθαρρύνεται. 

Αν η οντότητα εφαρµόσει αυτό το Πρότυπο γιαπερίοδο που αρχίζει πριν την 1η 

Ιανουαρίου 2005, πρέπει να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό. 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

41. Το παρόν Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 2: Αποθέµατα (αναθεωρηµένο το 1993). 

42. Το Πρότυπο αυτό αντικαθιστά επίσης τη ΜΕ∆-1 - Αρχή της Συνέπειας  

∆ιαφορετικοί Τύποι Κόστους για Αποθέµατα. 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Τροποποιήσεις σε άλλες ανακοινώσεις 

Οι τροποποιήσεις αυτού του προσαρτήµατος θα εφαρµόζονται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 2005. Αν η οντότητα 

εφαρµόσει το Πρότυπο αυτό για προγενέστερη περίοδο, οι τροποποιήσεις αυτές θα 

εφαρµόζονται για εκείνη την προγενέστερη περίοδο. 

A1. Στο ∆ΛΠ 14 «Segment reporting» το σηµείο 22 τροποποιείται ως εξής : 

22. Ορισµένες οδηγίες περί επιµερισµού του κόστους µπορεί να βρεθούν σε άλλα 

Πρότυπα. Για παράδειγµα, οι παράγραφοι 11-20 του ∆ΛΠ 2: Αποθέµατα (καθώς 
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αναθεωρήθηκε το 2003), παρέχουν οδηγίες για τον επιµερισµό και την κατανοµή του 

κόστους στα αποθέµατα και οι παράγραφοι 16-21 του ∆ΛΠ 11: Συµβάσεις 

Κατασκευής, παρέχουν οδηγίες για τον επιµερισµό και την κατανοµή του κόστους 

στις συµβάσεις. Αυτές οι οδηγίες µπορεί να είναι χρήσιµες για τον επιµερισµό ή την 

κατανοµή του κόστους στους τοµείς δραστηριότητας. 

 


