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ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

Άσκηση 1 
Δίνονται οι εξής πληροφορίες για το εμπόρευμα Α: 

 Αρχικό απόθεμα 200 μονάδες Χ τιμή κτήσεως €20 

 Αγορά 400 μονάδες Χ τιμή κτήσεως €30 

 Αγορά 600 μονάδες Χ τιμή κτήσεως €40 

 Αγορά 700 μονάδες Χ τιμή κτήσεως €50 

 Αγορά 250 μονάδες Χ τιμή κτήσεως €60 

Οι πωλήσεις της χρήσεως ανήλθαν σε €140.000 

Το τελικό απόθεμα των εμπορευμάτων ανέρχεται στις 350 μονάδες 

Ζητείται 

    Ο υπολογισμός της αξίας του τελικού αποθέματος και του μικτού κέρδους 

της επιχείρησης υποθέτοντας ότι η επιχείρησης εφαρμόζει την περιοδική 

απογραφή και αποτιμά τα αποθέματά της χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

α) F.I.F.O , β) L.I.F.O. Και γ) του Μέσου Σταθμικού Κόστους 

 

Απάντηση 

 

 
 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Περιγραφή Μονάδες τιμή Κτήσεως Αξία

Αρχικό απόθεμα 200 20 € 4.000 €

Αγορά 400 30 € 12.000 €

Αγορά 600 € 40 24.000 €

Αγορά 700 € 50 35.000 €

Αγορά 250 € 60 15.000 €

Σύνολα 2.150 90.000 €
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F.I.F.O. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ότι εισάγεται πρώτο θα εξαχθεί και πρώτο. 

Εφόσον έχουμε τελικό απόθεμα 350 μονάδες στην αποθήκη, μας έχουν 

μείνει: 

Από την τελευταία αγορά οι 250 μονάδες Χ αξία κτήσης €60 και από την 

προτελευταία αγορά 100 μονάδες Χ αξία κτήσης €50. 

Άρα έχουμε (250μον. Χ €60) + (100μον. Χ €50) = 15.000 + 5.000 =  

Αξία τελικού αποθέματος 20.000€  

Υπολογισμός Κόστους Πωληθέντων : 

Απόθεμα αρχής + Αγορές – Τελικό Απόθεμα = 90.000€ - 20.000€ =  

Κόστος Πωληθέντων = 70.000€ 

Υπολογισμός Μικτού Κέρδους : 

Μικτό Κέρδος = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων = 140.000€ - 70.000€ =  

Μικτό Κέρδος = 70.000€ 

 

L.I.F.O. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ότι εισάγεται τελευταίο θα εξαχθεί πρώτο. 

Εφόσον έχουμε τελικό απόθεμα 350 μονάδες στην αποθήκη, μας έχουν 

μείνει: 

Το αρχικό απόθεμα οι 200 μονάδες Χ αξία κτήσης €20 και από την επόμενη 

αγορά 150 μονάδες Χ αξία κτήσης €30. 

Άρα έχουμε (200μον. Χ €20) + (150μον. Χ €30) = 4.000 + 4.500 =  

Αξία τελικού αποθέματος 8.500€  

Υπολογισμός Κόστους Πωληθέντων : 

Απόθεμα αρχής + Αγορές – Τελικό Απόθεμα = 90.000€ - 8.500€ =  

Κόστος Πωληθέντων = 81.500€ 

Υπολογισμός Μικτού Κέρδους : 

Μικτό Κέρδος = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων = 140.000€ - 81.500€ =  

Μικτό Κέρδος = 58.500€ 

 

Μέσο Σταθμικό Κόστος (Μ.Σ.Κ.) 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή και εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει περιοδική 

απογραφή, η αποτίμηση των αποθεμάτων θα γίνει ως εξής : 

Υπολογισμός Μέσου σταθμικού κόστους : 

 

𝛭έ𝜎𝜂 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜇𝜄𝜅ή 𝜏𝜄𝜇ή 𝜅𝜏ή𝜎𝜀𝜔𝜍 =
𝛢𝜉ί𝛼 𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅𝜊ύ 𝛼𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 + 𝛢𝜉ί𝛼 𝛼𝛾𝜊𝜌ώ𝜈 𝜒𝜌ή𝜎𝜂𝜍

𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅𝜊ύ 𝛼𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 + 𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝛾𝜊𝜌ώ𝜈 𝜒𝜌ή𝜎𝜂𝜍
= 

= 90.000€ / 2.150 = 

Μέση σταθμική τιμή κτήσεως = 41,86€  
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Υπολογισμός Κόστους τελικών αποθεμάτων: 

Τελικά αποθέματα (αξία) = Ποσότητα αποθεμάτων  Χ Μέση σταθμική  =  

                                            φυσικής απογραφής          τιμή κτήσεως 

= 350μον Χ 41,86  = 

Αξία τελικού αποθέματος = 14.651€ 

Υπολογισμός Κόστους Πωληθέντων : 

Απόθεμα αρχής + Αγορές – Τελικό Απόθεμα = 90.000€ - 14.651€ =  

Κόστος Πωληθέντων = 75.349€ 

Υπολογισμός Μικτού Κέρδους : 

Μικτό Κέρδος = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων = 140.000€ - 75.349€ =  

Μικτό Κέρδος = 64.651€ 

 

Άσκηση 2 
     Μια επιχείρηση χρησιμοποιεί για την αποτίμηση της τη Μέθοδο LIFO. 

Προμηθεύτηκε εμπορεύματα ως εξής : την 3/6/2006 1.000 τεμάχια στην 

τιμή των 4€, την 2/7/2006 1.500 τεμάχια στην τιμή των 4,1€ και την 

4/7/2006 500 τεμάχια στην τιμή των 4,2€. Πουλήθηκαν εμπορεύματα στις 

3/7/2006 ποσότητας 1.000 τεμαχίων. Ποιο είναι το κόστος πωληθέντων 

των εμπορευμάτων; 

a. €4.000 

b. €4.100 

c. €4.150 

d. Απαιτείται επιπλέον πληροφορία 

 

Απάντηση 

 

 
 

 

 

 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Περιγραφή Μονάδες τιμή Κτήσεως Αξία

3/6/2006 αγορά εμπορευμάτων 1.000 4,0 4.000 €

2/7/2006 αγορά εμπορευμάτων 1.500 4,1 6.150 €

4/7/2006 αγορά εμπορευμάτων 500 4,2 2.100 €

3/7/2006 πώληση εμπορευμάτων 1.000

mailto:grammateia@eclass4U.gr


4 
 

    ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ.210-5711484 
Email: grammateia@eclass4U.gr 

 
 

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί για την αποτίμηση των αποθεμάτων της τη μέθοδο 

L.I.F.O. (ότι εισάγεται τελευταίο, εξάγεται πρώτο). 

Στην άσκηση μας ζητάει να υπολογίσουμε το κόστος πωληθέντων για την 

πώληση των 1.000 τεμαχίων εμπορευμάτων. Και το καταλαβαίνουμε γιατί μας 

δίνει αγορές και πώληση μέσα στο μήνα, δε μας δίνει αρχικό απόθεμα και ούτε 

τελικό.  

Υπολογισμός Κόστους Πωληθέντων : 

Πωλήθηκαν 1.000 τεμάχια, από που όμως θα τα πάρουμε για να τα διώξουμε 

από την αποθήκη μας; 

Επειδή η επιχείρηση ακολουθεί τη μέθοδο lifo, θα εξάγουμε τα τεμάχια από 

τις τελευταίες αγορές. 

Η πώληση πραγματοποιήθηκε στις 3/7/2006, άρα η τελευταία αγορά είναι στις 

2/7/2006. 

Άρα 1.000τμχ (από πώληση) Χ 4,1€ (τιμή από την τελευταία αγορά) = 

Κόστος Πωληθέντων = 4.100€  

Σωστή απάντηση η b. 

 

Άσκηση 3 
Την 1η /1 το αρχικό απόθεμα στην επιχείρηση «Β» ήταν 1.000τεμ. αξίας 

100.000€. Οι αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσης ήταν 20/1 200τεμ. με 110€, 

20/3 300τεμ. με 120€ και 20/5 100τεμ με 150€. Οι πωλήσεις την ίδια περίοδο 

ήταν 10/1 500τεμ, 10/3 400τεμ και 30/5 100τεμ. 

Να υπολογιστεί η αξία του τελικού αποθέματος και του κόστους πωληθέντων 

με τη μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Κόστους, με τη F.I.F.O και με τη L.I.F.O. 

Α) αν η επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα περιοδικής απογραφής 

Β) αν εφαρμόζει σύστημα διαρκούς απογραφής. 

 

Απάντηση 

 

(ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ) 

Σύμφωνα με την περιοδική απογραφή, ο υπολογισμός του Κόστους 

Πωληθέντων γίνεται μόνο στο τέλος της χρήσης, αφού πρώτα προηγηθεί 

φυσική απογραφή των αποθεμάτων. 

Στα δεδομένα μας παρατηρούμε ότι το σύνολο των αποθεμάτων που μπήκαν 

στην αποθήκη μας ήταν 1.600 τεμάχια και πωλήθηκαν 1.000 τεμάχια. Η 

διαφορά τους είναι το τελικό απόθεμα, δηλαδή τα 600 τεμάχια. 

(ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ) 

Σύμφωνα με τη διαρκή απογραφή, κάθε φορά που η επιχείρηση πουλάει, 

υπολογίζεται το κόστος Πωληθέντων για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα. 
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F.I.F.O. 

(ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ) 

Τελικό απόθεμα εμπορευμάτων 600 τεμάχια (1.600 – 1.000) 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ότι εισάγεται πρώτο θα εξαχθεί και πρώτο. 

Εφόσον έχουμε τελικό απόθεμα 600 μονάδες στην αποθήκη, μας έχουν μείνει: 

Από την αγορά στις 20/5 τα 100 τεμάχια Χ αξία κτήσης €150, από την αγορά 

στις 20/3 τα 300 τεμάχια Χ αξία κτήσης €120 και από την αγορά στις 20/1 τα 

200 τεμάχια Χ 110€ 

Άρα έχουμε (100τεμ. Χ €150) + (300τεμ. Χ €120) + (200τεμ. Χ €110) =  

15.000 + 36.000 + 22.000 = 73.000€  

Αξία τελικού αποθέματος 73.000€  

Υπολογισμός Κόστους Πωληθέντων : 

Απόθεμα αρχής + Αγορές – Τελικό Απόθεμα = 173.000€ - 73.000€ =  

Κόστος Πωληθέντων = 100.000€ 

 

F.I.F.O. 

(ΔΙΑΡΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ) 

Σύμφωνα με τη διαρκή απογραφή κάθε φορά που έχουμε πώληση υπολογίζουμε 

το κόστος πωληθέντων. Χρησιμοποιώντας δε και τη F.I.FO. ότι εισάγεται 

πρώτο θα εξαχθεί και πρώτο. 

1η πώληση στις 10/1 500 τεμάχια.  

Η αποτίμηση των εμπορευμάτων θα υπολογιστεί από το αρχικό απόθεμα που 

είναι και η μοναδική εισαγωγή στην αποθήκη. 

Άρα 500 τεμάχια Χ 100€ = 50.000 (κόστος πωληθέντων) 

Στην αποθήκη θα παραμείνουν 500 τεμάχια Χ 100€ 
2η πώληση στις 10/3 400 τεμάχια.  

Η αποτίμηση των εμπορευμάτων θα υπολογιστεί από τα υπόλοιπα τεμάχια του 

αρχικού αποθέματος δηλαδή τα 500 τεμάχια, άσχετα αν στις 20/1 έχουν 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ημ/νία Περιγραφή τεμάχια
τιμή 

Κτήσεως
Αξία Ημ/νία Περιγραφή τεμάχια

1-Ιαν Αρχ. Απόθεμα 1.000 100 100.000

10-Ιαν Πωλήσεις 500

20-Ιαν Αγορές 200 110 22.000

10-Μαρ Πωλήσεις 400

20-Μαρ Αγορές 300 120 36.000

20-Μαϊ Αγορές 100 150 15.000

30-Μαϊ Πωλήσεις 100

ΣΥΝΟΛΑ 1.600 173.000 1.000
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εισαχθεί και άλλα 200 τεμάχια. Γιατί σύμφωνα με τη F.I.F.O, ότι μπαίνει πρώτο 

βγαίνει και πρώτο. 

Άρα 400 τεμάχια Χ 100€ = 40.000 (κόστος πωληθέντων) 

Στην αποθήκη θα παραμείνουν 100 τεμάχια Χ 100€ από την απογραφή , 

200τεμάχια Χ 110€ από την αγορά στις 20/1. 
3η πώληση στις 30/5 100 τεμάχια 

Στην αποθήκη υπάρχουν 100 τεμάχια Χ 100€ από την απογραφή , 200τεμάχια 

Χ 110€ από την αγορά στις 20/1, 120 τεμάχια από την αγορά στις 20/3 και 

100 τεμάχια Χ 150 από την αγορά στις 20/5. 

Η αποτίμηση των εμπορευμάτων θα υπολογιστεί από τα υπόλοιπα τεμάχια του 

αρχικού αποθέματος δηλαδή τα 100 τεμάχια, άσχετα αν έχουμε και τις 

επόμενες αγορές.  Γιατί σύμφωνα με τη F.I.F.O, ότι μπαίνει πρώτο βγαίνει και 

πρώτο. 

Άρα 100 τεμάχια Χ 100€ = 10.000(Κόστος πωληθέντων)  

Στην αποθήκη υπάρχουν ως λογιστική απογραφή 200τεμάχια Χ 110€ από την 

αγορά στις 20/1, 300 τεμάχια από την αγορά στις 20/3 και 100 τεμάχια Χ 150 

από την αγορά στις 20/5. 

Αξία τελικού αποθέματος = (200τεμ. Χ 110€) + (300τεμ. Χ 120€) + (100τεμ. 

Χ 150€) = 22.000€ + 36.000€ + 15.000€ = 73.000€ 

Το κόστος πωληθέντων θα υπολογιστεί αν αθροίσουμε το κόστος πωληθέντων 

από τις τρεις (3) πωλήσεις : 

50.000€ + 40.000€ + 10.000€ = 100.000€ ( Το κόστος πωληθέντων στο τέλος 

της λογιστικής χρήσης) 

 

L.I.F.O. 

(ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ) 

Τελικό απόθεμα εμπορευμάτων 600 τεμάχια (1.600 – 1.000) 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ότι εισάγεται τελευταίο θα εξαχθεί και πρώτο. 

Εφόσον έχουμε τελικό απόθεμα 600 μονάδες στην αποθήκη, μας έχουν μείνει 

ως τελικά αποθέματα μόνο τα τεμάχια από το αρχικό απόθεμα, αφού τα 

τελευταία έχουν αναλωθεί. 

Άρα έχουμε (600τεμ. Χ €100)  =   

Αξία τελικού αποθέματος 60.000€  

Υπολογισμός Κόστους Πωληθέντων : 

Απόθεμα αρχής + Αγορές – Τελικό Απόθεμα = 173.000€ - 60.000€ =  

Κόστος Πωληθέντων = 113.000€ 
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L.I.F.O. 

(ΔΙΑΡΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ) 

Σύμφωνα με τη διαρκή απογραφή κάθε φορά που έχουμε πώληση υπολογίζουμε 

το κόστος πωληθέντων. Χρησιμοποιώντας δε και τη L.I.FO. ότι εισάγεται 

τελευταίο θα εξαχθεί και πρώτο. 

1η πώληση στις 10/1 500 τεμάχια.  

Η αποτίμηση των εμπορευμάτων θα υπολογιστεί από το αρχικό απόθεμα που 

είναι και η μοναδική εισαγωγή στην αποθήκη. 

Άρα 500 τεμάχια Χ 100€ = 50.000 (κόστος πωληθέντων) 

Στην αποθήκη θα παραμείνουν 500 τεμάχια Χ 100€ 
2η πώληση στις 10/3 400 τεμάχια.  

Η αποτίμηση των εμπορευμάτων θα υπολογιστεί από τα 200 τεμάχια της 

αγοράς στις 20/1 και τα υπόλοιπα από τεμάχια του αρχικού αποθέματος 

δηλαδή τα 200 τεμάχια. Γιατί σύμφωνα με τη L.I.F.O, ότι μπαίνει τελευταίο 

βγαίνει και πρώτο. 

Άρα (200 τεμάχια Χ 110€ ) + (200 τεμάχια Χ 100€) = 22.000 + 20.000 =  

Κόστος Πωληθέντων = 42.000€  

Στην αποθήκη θα παραμείνουν 300 τεμάχια Χ 100€ από την απογραφή. 
3η πώληση στις 30/5 100 τεμάχια 

Η αποτίμηση των εμπορευμάτων θα υπολογιστεί από την αγορά στις 20/5.  

Γιατί σύμφωνα με τη L.I.F.O, ότι μπαίνει τελευταίο βγαίνει και πρώτο. 

Άρα 100 τεμάχια Χ 150€ = 15.000(Κόστος πωληθέντων)  

Στην αποθήκη υπάρχουν ως λογιστική απογραφή 300τεμάχια Χ 120€ από την 

αγορά στις 20/3 και 300 τεμάχια Χ 100 από το αρχικό απόθεμα. 

Αξία τελικού αποθέματος = (300τεμ. Χ 120€ ) + (300τεμ. Χ 100€) =  

36.000€ + 30.000€ = 66.000€ 

Το κόστος πωληθέντων θα υπολογιστεί αν αθροίσουμε το κόστος πωληθέντων 

από τις τρεις (3) πωλήσεις : 

50.000€ + 42.000€ + 15.000€ = 107.000€ ( Το κόστος πωληθέντων στο τέλος 

της λογιστικής χρήσης) 

 

Μ.Σ.Κ. (περιοδική απογραφή) 

Τελικό απόθεμα εμπορευμάτων 600 τεμάχια (1.600 – 1.000) 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή και εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει περιοδική 

απογραφή, η αποτίμηση των αποθεμάτων θα γίνει ως εξής : 

Υπολογισμός Μέσου σταθμικού κόστους : 

𝛭έ𝜎𝜂 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜇𝜄𝜅ή 𝜏𝜄𝜇ή 𝜅𝜏ή𝜎𝜀𝜔𝜍 =
𝛢𝜉ί𝛼 𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅𝜊ύ 𝛼𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 + 𝛢𝜉ί𝛼 𝛼𝛾𝜊𝜌ώ𝜈 𝜒𝜌ή𝜎𝜂𝜍

𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅𝜊ύ 𝛼𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 + 𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝛾𝜊𝜌ώ𝜈 𝜒𝜌ή𝜎𝜂𝜍
= 

=173.000€ / 1.600 = 

 Μέση σταθμική τιμή κτήσεως = 108,125€  
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Υπολογισμός Κόστους τελικών αποθεμάτων: 

Τελικά αποθέματα (αξία) = Ποσότητα αποθεμάτων  Χ Μέση σταθμική  =                                                

                                           φυσικής απογραφής          τιμή κτήσεως 

= 600μον Χ 108,125  = 

Αξία τελικού αποθέματος = 64.875€ 

Υπολογισμός Κόστους Πωληθέντων : 

Απόθεμα αρχής + Αγορές – Τελικό Απόθεμα = 173.000€ - 64.875€ =  

Κόστος Πωληθέντων = 108.125€ 

 

Μ.Σ.Κ. (διαρκή απογραφή) 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή και εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει Μ.Σ.Κ. 

απογραφή, η αποτίμηση των αποθεμάτων θα γίνει ως εξής : 

1η πώληση στις 10/1 500 τεμάχια.  

Η αποτίμηση των εμπορευμάτων θα υπολογιστεί από το αρχικό απόθεμα που 

είναι και η μοναδική εισαγωγή στην αποθήκη. 

Άρα 500 τεμάχια Χ 100€ = 50.000 (κόστος πωληθέντων) 

Στην αποθήκη θα παραμείνουν 500 τεμάχια Χ 100€ 
2η πώληση στις 10/3 400 τεμάχια.  

Η αποτίμηση των εμπορευμάτων θα υπολογιστεί : 

 
 

Το κόστος πωληθέντων για τα 400 τεμάχια που πωλήθηκαν στις 10/3 θα είναι: 

400 τεμάχια Χ 102,8571€ = 41,142,84€ 
3η πώληση στις 30/5 100 τεμάχια.  

Η αποτίμηση των εμπορευμάτων θα υπολογιστεί : 

 
 

 

Ημ/νία Περιγραφή τεμάχια
τιμή 

Κτήσεως
Αξία

10-Ιαν Υπόλοιπο από αρχικό απόθεμα 500 100 50.000

20-Ιαν Αγορές 200 110 22.000

Σύνολα 700 72.000

10-Μαρ Μ.Σ.Κ  ( 72.000 / 700 ) 102,8571

Ημ/νία Περιγραφή τεμάχια
τιμή 

Κτήσεως
Αξία

10-Μαρ Υπόλοιπο από αποθέματα 300 102,8571 30.857

20-Μαρ Αγορές 300 120 36.000

20-Μαϊ Αγορές 100 150 15.000

Σύνολα 700 81.857

30-Μαϊ Μ.Σ.Κ  ( 81.857 / 700 ) 116,9386
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Το κόστος πωληθέντων για τα 100 τεμάχια που πωλήθηκαν στις 30/5 θα είναι: 

100 τεμάχια  Χ 116,9386€ = 11.693,86€ 

Το κόστος πωληθέντων θα υπολογιστεί αν αθροίσουμε το κόστος πωληθέντων 

από τις τρεις (3) πωλήσεις : 

50.000€ + 41.142,84€ + 11.693,86€ = 102.836,70€ ( Το κόστος πωληθέντων 

στο τέλος της λογιστικής χρήσης) 

Στην αποθήκη υπάρχουν ως λογιστική απογραφή 300τεμάχια Χ 120€ από την 

αγορά στις 20/3 και 300 τεμάχια Χ 100 από το αρχικό απόθεμα. 

Αξία τελικού αποθέματος = 600 τεμάχια Χ 116,9386 = 70.163,16€ 

 

Άσκηση 4 
      Την 15.10.20Χ5, το απόθεμα των εμπορευμάτων ανέρχεται σε 10 τεμάχια 

Χ κόστους €10. Την 17/10 αγοράζονται 8 τεμάχια Χ κόστους €10,5 ενώ στις 

18/10 πωλούνται 16 τεμάχια εμπορεύματος. 

      Ποιο είναι το κόστος πωληθέντων του εμπορεύματος με βάση τις 

μεθόδους FIFO, LIFO και Σταθμικού μέσου κόστους. 

 

 
 

απάντηση 

 

 
 

FIFO 

Ότι εισάγεται πρώτο φεύγει και πρώτο. 

Άρα έχουμε : τα 16 τεμάχια θα τα πάρουμε πρώτα από το απόθεμα και τα 

υπόλοιπα από την αγορά στις 17/10 

10 τεμάχια Χ 10€ + 6τεμάχια Χ 10,5€ = 100€ + 63€ =  

Κόστος Πωληθέντων με τη FIFO = 163€   

 

Ημ/νία Περιγραφή τεμάχια
τιμή 

Κτήσεω

ς

Αξία
ΠΩΛΗΣΗ σε 

τεμάχια

15-Οκτ Απόθεμα 10 10 € 100 €

17-Οκτ Αγορά 8 10,5 84

18-Οκτ 16 Τεμάχια
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LIFO 

Ότι εισάγεται τελευταίο φεύγει και πρώτο. 

Άρα έχουμε : τα 16 τεμάχια θα τα πάρουμε πρώτα από την αγορά στις 17/10 

και το υπόλοιπο από το απόθεμα 

8 τεμάχια Χ 10,5€ + 8 τεμάχια Χ 10€ = 84€ + 80€ =  

Κόστος Πωληθέντων με τη LIFO = 164€   

 

ΜΣΚ 

Για να υπολογιστεί το κόστος πωληθέντων πρέπει να υπολογίσουμε αρχικά το 

Μέσο σταθμικό κόστος. 

Συνολική αξία αγορών  / συνολικά τεμάχια αγορών = 184€ / 18 = 10,22 

 

 
 

Άρα για το κόστος πωληθέντων σύμφωνα με το Μ.Σ.Κ. θα είναι : 

 16 τεμάχια Χ 10.22 = 163,52€ 

 

Σωστή απάντηση η Β 

 

Άσκηση 5 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες για τις αγορές και τις πωλήσεις 

συγκεκριμένου εμπορεύματος της Δέλτα ΑΕ. 

Η Δέλτα Α.Ε. για τη λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων της 

χρησιμοποιεί την περιοδική απογραφή. 

 
 

Ημ/νία Περιγραφή τεμάχια
τιμή 

Κτήσεω

ς

Αξία

15-Οκτ Απόθεμα 10 10 € 100 €

17-Οκτ Αγορά 8 10,5 84

ΣΥΝΟΛΑ 18 184 €

ΜΣΚ (184 /18) 10,2222
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Ζητείται: α) να υπολογίσετε την αξία των τελικών αποθεμάτων, το κόστος 

πωληθέντων και το μικτό αποτέλεσμα με τη μέθοδο FIFO και με τη μέθοδο 

του Μ.Σ.Ο. και β) να επανεξετάσετε τα παραπάνω εάν η τρέχουσα τιμή 

πώλησης της μονάδος του αποθέματος είναι €20,00. 

 

Απάντηση 

 

 
 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι μονάδες του τελικού αποθέματος θα 

υπολογιστούν αν από τις εισαγωγές (αρχικά αποθέματα + αγορές) αφαιρέσουμε 

τις εξαγωγές (πωλήσεις). 

Επομένως έχουμε 265 μον – 165 μον = 100 μονάδες τελικού αποθέματος. 

  

Περιοδική απογραφή  / FIFO 

  

Τα 100 τεμάχια θα αποτιμηθούν βάσει της FIFO (first in first out) ως εξής: 

Ποσότητα αποθεμάτων φυσικής απογραφής * Κόστος κτήσης της τελευταίας 

αγοράς = (70 μον * 19,50€) + (30 μον * 23,50€) = 1.365€ + 705€ = 2.070€. 

Επομένως η αξία των τελικών αποθεμάτων με τη μέθοδο FIFO είναι 

2.070€. 

  

Κόστος Πωληθέντων = (Αρχικά αποθέματα + αγορές) – αξία τελικών 

αποθεμάτων = 5.272,50€ - 2.070€ = 3.202,50 € 

  

Μικτό αποτέλεσμα = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων =  

                              = 4.040€ - 3.202,50€ = 837,50€ 

 

 

 

 

 

 

HM/NIA
Περιγραφ

ή
Μονάδες

Τιμή μον 

σε €

Τιμή 

αγοράς σε 

€

HM/NIA
Περιγραφ

ή
Μονάδες

Τιμή μον 

σε €

Τιμή 

Πώλησης 

σε €

1-Ιαν Αρχικά αποθέματα 50 17 850

5-Μαρ Αγορά 60 19,5 1.170,00

20-Μαϊ Πώληση 85 24 2.040,00

10-Ιουλ Αγορά 55 21,5 1.182,50

2-Σεπ Αγορά 30 23,5 705

20-Νοε Πώληση 80 25 2.000,00

10-Δεκ Αγορά 70 19,5 1.365,00

Σύνολα Αγορών 265 5.272,50 165 4.040,00
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Μ.Σ.Ο. / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Τα 100 τεμάχια θα αποτιμηθούν βάσει της μεθόδου ΜΣΟ ως εξής: 

  

𝛭𝛴𝛰 =
𝛼𝜉ί𝛼 𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅𝜊ύ 𝛼𝜋𝜊𝜃𝜀𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 + 𝛼𝜉𝜄𝛼 𝛼𝛾𝜊𝜌ώ𝜈 𝜒𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍

𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅𝜊ύ 𝛼𝜋𝜊𝜃𝜀𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 + 𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝛾𝜊𝜌ώ𝜈 𝜒𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍
= 

  

=
5.272€

265𝜇𝜊𝜈
= 19,896€ 𝛼𝜈𝛼 𝜏𝜀𝜇𝛼𝜒𝜄𝜊 

 

Επομένως: ποσότητα αποθεμάτων φυσικής απογραφής * Μέσος σταθμικός 

όρος = 

100 τεμάχια * 19,896€ = 1.989,62€ 

Η αξία των τελικών αποθεμάτων με τη μέθοδο ΜΣΟ είναι 1.989,62€. 

  

Κόστος Πωληθέντων = (Αρχικά αποθέματα + αγορές) – αξία τελικών 

αποθεμάτων = 5.272,50€ - 1.989,62€ = 3.282,88 € 

  

Μικτό αποτέλεσμα = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων =  

                              = 4.040€ - 3.282,88€ = 757,12€ 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ Β  

 

Περιοδική απογραφή  / FIFO 

  

Τα 100 τεμάχια θα αποτιμηθούν βάσει της FIFO (first in first out) ως εξής: 

  

Λαμβάνουμε υπόψη μας την χαμηλότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσης και 

τρέχουσας αξίας πώλησης. 

  

Υπολογίζουμε αρχικά την αξία κτήσης όπου η τιμή μονάδας θα είναι: 

Ποσότητα αποθεμάτων φυσικής απογραφής * Κόστος κτήσης της τελευταίας 

αγοράς = (70 μον * 19,50€) + (30 μον * 23,50€) = 1.365€ + 705€ = 2.070€. 

Άρα 2.070€ / 100 τεμάχια = 20,70€ ανά τεμάχια. 

  

Βλέπουμε ότι η αξία κτήσης 20,70€ είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή 

πώλησης αξία των 20€. Κατά συνέπεια θα λάβουμε τη μικρότερη τιμή για να 

αποτιμήσουμε τα τελικά μας αποθέματα. 

Αξία τελικών αποθεμάτων = 100 τεμάχια * 20€ = 2.000€  
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Κόστος Πωληθέντων = (Αρχικά αποθέματα + αγορές) – αξία τελικών 

αποθεμάτων = 5.272,50€ - 2.000€ = 3.272,50 € 

  

Μικτό αποτέλεσμα = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων =  

                              = 4.040€ - 3.272,50€ = 767,50€ 

 

Μέθοδος Μέσου Σταθμικού Όρου (ΜΣΟ) 

  

Τα 100 τεμάχια θα αποτιμηθούν βάσει της μεθόδου ΜΣΟ ως εξής: 

  

𝛭𝛴𝛰 =
𝛼𝜉ί𝛼 𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅𝜊ύ 𝛼𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 + 𝛼𝜉𝛺𝛼 𝛼𝛾𝜊𝜌ώ𝜈 𝜒𝜌ή𝜎𝜂𝜍

𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅𝜊ύ 𝛼𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 + 𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝛾𝜊𝜌ώ𝜈 𝜒𝜌ή𝜎𝜂𝜍
= 

  

=
5.272€

265𝜇𝜊𝜈
= 19,896€ 𝛼𝜈ά 𝜏𝜀𝜇ά𝜒𝜄𝜊 

  

Παρατηρούμε ότι η αξία κτήσης είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή 

πώλησης,  19,896 < 20€. Επομένως κρατάμε την αξία κτήσης για να 

αποτιμήσουμε τα τελικά μας αποθέματα.  

  

Ποσότητα αποθεμάτων φυσικής απογραφής * Μέσος σταθμικός όρος = 

100 τεμάχια * 19,896€ = 1.989,62€ 

 

Η αξία των τελικών αποθεμάτων με τη μέθοδο ΜΣΟ είναι 1.989,62€. 

  

Κόστος Πωληθέντων = (Αρχικά αποθέματα + αγορές) – αξία τελικών 

αποθεμάτων = 5.272,50€ - 1.989,62€ = 3.282,88 € 

  

Μικτό αποτέλεσμα = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων =  

                              = 4.040€ - 3.282,88€ = 757,12€ 
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