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Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) 

ΤΟΜΟΣ Α1 

 

ΔΛΠ 2 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
Αποθέματα είναι στοιχεία του Ενεργητικού τα οποία :  

Είναι προς πώληση μέσα στα πλαίσια των συνήθων εμπορικών δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, ή βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής (πρώτες ύλες, ημιτελή 

προϊόντα), ή είναι σε μορφή πρώτων υλών ή υλικών προμηθειών που θα καταναλωθούν 

στη διαδικασία παραγωγής ή προσφορά υπηρεσιών. 

  
Η αποτίμηση των αποθεμάτων πρέπει να γίνεται στη χαμηλότερη τιμή ανάμεσα στην 

αξία κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  

 

Βασικές παράμετροι που προσδιορίζουν το κόστος κτήσης είναι :  

Το κόστος αγοράς (ή κόστος κτήσης), κόστος παραγωγής (ή μετατροπής) και άλλα 

κόστη.  

 Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά συνήθη ροή 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης 

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

 

Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία = Αξία προϊόντος (εκτιμώμενη τιμή πώλησης) 

– κόστος παραγωγής – κόστος διάθεσης (στην αγορά)  

 
 Κόστος κτήσης = Κόστος αγοράς + Κόστος μετατροπής + κόστος απομάκρυνσης ή 

αποσυναρμολόγησης + Λοιπές δαπάνες  

 

 Ιστορικό κόστος είναι το αρχικό ποσό που έχει καταβληθεί από την επιχείρηση 

για την αγορά των παραγωγικών συντελεστών της.  

 

Παράδειγμα 1  
Τιμή κτήσης προϊόντος ίσον με το κόστος παραγωγής 100 ευρώ  

Εκτιμώμενη τιμή πώλησης 105 ευρώ  

Απαιτούμενο κόστος για την παραγωγική ολοκλήρωση 4 ευρώ  

Υπολογιζόμενες προμήθειες και έξοδα πωλήσεων 3 ευρώ  

 

Με τι αξία θα εμφανίσει η επιχείρηση τα αποθέματα της? 
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Απάντηση  

Η αποτίμηση θα γίνει στην Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία καθώς: 

 Τιμή κτήσης προϊόντος ίσον με το κόστος παραγωγής = 100€ 

 

 Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία = Αξία προϊόντος (εκτιμώμενη τιμή πώλησης) – 

κόστος παραγωγής – κόστος διάθεσης (στην αγορά) =  

                105 – 4 – 3 = 98 

 

 Άρα η αποτίμηση θα γίνει στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία που είναι 

χαμηλότερη από την αξία κτήσης. 

 

Προσοχή: Σε περίπτωση πώλησης, που η εταιρεία παρέχει έκπτωση στην τιμή 

πώλησης, για πώληση μετρητοίς, η έκπτωση μετρητοίς δεν αποτελεί έξοδο διάθεσης. 
 

 
 
Παράδειγμα 3  
 

Η επιχείρηση «Αγγελίδης στο τέλος του έτους έχει τα εξής στοιχεία για τα αποθέματά 
της. 

 
 
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία για το προϊόν Α ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ (τιμή 
πώλησης – τα προβλεπόμενα έξοδα πώλησης), ενώ για το προϊόν Β στο ποσό των 12 
ευρώ.  
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Το κόστος των αποθεμάτων αποτελείται από το κόστος αγοράς και από τα άλλα 
συναφή έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, προκειμένου τα αποθέματα να 
καταστούν κατάλληλα για πώληση. Έτσι το προϊόν Α έχει κόστος 17 ευρώ και το 
προϊόν Β έχει κόστος 11 ευρώ.  
 
Συνεπώς η αξία του τελικού αποθέματος που θα εμφανιστεί στον Ισολογισμό είναι:   
 

 
 
 

ΔΛΠ 2 – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  

 Τα αποθέματα πρέπει να αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Δεν χρησιμοποιείται ως μέγεθος σύγκρισης 

τιμών και η κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, τρέχουσα τιμή.  

 

Ορίζουμε ως Αποθέματα : τα περιουσιακά στοιχεία  

 Που κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης  

 Που βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής για τέτοια πώληση  

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

ή παροχή υπηρεσιών  

 

Κόστος Αγοράς:  

 η τιμή αγοράς αποθεμάτων,  

 τα έξοδα εισαγωγής και άλλοι φόροι εκτός εκείνων που η επιχείρηση μπορεί να 

επανακτήσει από τις φορολογικές αρχές (π.χ. ΦΠΑ),  

 τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης και τα άλλα έξοδα που είναι άμεσα 

επιρριπτέα στην αγορά των αποθεμάτων 

ενώ μειωτικά στοιχεία του κόστους αγοράς είναι οι  

 κάθε φύσεως παρασχεθείσες εκπτώσεις αγορών ή μειώσεις τιμών.  

 

Σημείωση : Ως κόστος αποθέματος σε αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες θεωρείται 

κατά κύριο λόγο η εργασία και λοιπές δαπάνες του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού 

για την παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ως 

απόθεμα στο τέλος της χρήσης παίρνεται το κόστος από υπηρεσίες εκείνες για τις 

οποίες η επιχείρηση δεν έχει καταχωρήσει ακόμα τα αντίστοιχα έσοδα.  
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Λοιπές Δαπάνες : Στο κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνονται λοιπές δαπάνες 

μόνο με σκοπό να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση (πχ. 

δαπάνες σχεδιασμού προϊόντων για ειδικούς πελάτες).  

 

Δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο κόστος των αποθεμάτων, αλλά καταχωρούνται 

ως έξοδα στην περίοδο που πραγματοποιούνται είναι:  

a) Υπερβολικά ποσά άχρηστων υλικών, εργασίας ή άλλων παραγωγικών δαπανών  

b) Δαπάνες αποθήκευσης, εκτός εάν είναι απαραίτητες στην παραγωγική διαδικασία  

 
c) Γενικά έξοδα διοίκησης που δεν φέρνουν αποθέματα στην παρούσα θέση και 

κατάσταση  

d) Έξοδα διάθεσης (μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και το δανειακό κόστος)  
 
 

ΔΛΠ 2 – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  

 Ο προσδιορισμός του κόστους κτήσης γίνεται μόνο με μία από τις εξής μεθόδους  

 F.I.F.O. ή Μέσου Σταθμικού Κόστους.  

 Εξατομικευμένου Κόστους : συγκεκριμένα κόστη αποδίδονται σε εξατομικευμένα 

είδη αποθέματος ήτοι σε είδη που  

 Δεν μπορούν να αντικατασταθούν το ένα από το άλλο και  

 Παράγονται και διαχωρίζονται για ειδικούς σκοπούς  

 

 Κόστος Αποθεμάτων : πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κόστη αγοράς, το κόστος 

μετατροπής και τα λοιπά κόστη που πραγματοποιήθηκαν, ώστε να φτάσουν τα 

αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση, σε περίπτωση που διατίθενται από 

την επιχείρηση σε διαφορετική μορφή ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων 

προϊόντων.  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΛΠ 2 – ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
Άσκηση 1 / από τελικές 

 
 

 
 

Άσκηση 2 / από τελικές 

 

Κατά την απογραφή τέλους χρήσης (31/12) βρέθηκαν οι παρακάτω αξίες αποθεμάτων 

(ποσά σε ευρώ):  

Είδος Κόστος Κτήσης Τρέχουσα Αξία Πρόσθετο 

Κόστος 

Πώλησης 

Εμπόρευμα Χ 3.400 3.000 200 
Εμπόρευμα Ψ 1.200 1.500 250 
Εμπόρευμα Ω 2.500 3.000 600 
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Ποια είναι η αξία στην οποία θα εμφανιστεί το σύνολο των αποθεμάτων σύμφωνα με 

τα ΔΛΠ (ποσά σε ευρώ); 

a. 6.900 

b. 6.400 

c. 7.150 

d. 7.100 

 

Απάντηση 

 
 

Σωστή απάντηση η β 

 

 

Άσκηση 3 / από τελικές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος
Κόστος 

Κτήσης

Τρέχουσα 

Αξία

Πρόσθετο 

Κόστος 

Πώλησης

Καθαρή 

ρευστοποιήσιμη 

αξία

Αποτίμηση 

αποθεμάτων 

με τα ΔΛΠ

Εμπόρευμα Χ 3.400 3.000 200 2.800 2.800

Εμπόρευμα Ψ 1.200 1.500 250 1.250 1.200

Εμπόρευμα Ω 2.500 3.000 600 2.400 2.400

6.400
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Σωστή απάντηση η γ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σωστή απάντηση η a    
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