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ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 

 

Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα ζην θεθάιαην ησλ απνζεκάησλ είλαη ε απνηίκεζε ηεο αμίαο 

ηειηθνύ απνζέκαηνο, όπσο απηό δηακνξθώζεθε από ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη παξακέλεη απνύιεην ζηηο απνζήθεο ηεο επηρείξεζεο 31/12/ΦΦ. Υπάξρνπλ νη 

εμήο κέζνδνη απνηίκεζεο: 

 

ΜΕΟ ΣΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΟ 

 

Η ππόζεζε απηή θνζηνινγεί ηηο κνλάδεο πνπ πσιήζεθαλ θαη απηέο πνπ επξίζθνληαη ζην ηειηθό 

απόζεκα ζην κέζν ζηαζκηθό θόζηνο όισλ ησλ κνλάδσλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε. Η 

ππόζεζε ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνύ θόζηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο ρσξίο λα 

ππάξρεη θάπνην ζεσξεηηθό επηρείξεκα ππέξ ηεο. Η εθαξκνγή ηεο ππόζεζεο ηνπ Μ.Σ.Κ. 

ζεσξείηαη απιή, δελ απαηηεί λα ππάξρεη ηαπηόρξνλε παξαθνινύζεζε ηεο θπζηθήο ξνήο ησλ 

απνζεκάησλ θαη δελ επηηξέπεη ηνλ επεξεαζκό ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 

FIFO 

 

Σύκθσλα κε απηή ηε κέζνδν ηα πξώηα εηζειζόληα εκπνξεύκαηα παξέρνπλ ηηο ηηκέο γηα ηελ 

θνζηνιόγεζε ησλ πσιεζεηζώλ (αλαισζεηζώλ) κνλάδσλ θαη ην ηειηθό απόζεκα θνζηνινγείηαη κε 

ηηο ηηκέο ησλ πην πξόζθαησλ αγνξώλ. 

Η FIFO έρεη ην πιενλέθηεκα όηη ε ξνή ησλ θνζηώλ ζπρλά ζπκθσλεί κε ηε θπζηθή ξνή ησλ 

απνζεκάησλ. Έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα είλαη όηη ην ηειηθό απόζεκα απνηηκάηαη ζην θόζηνο ησλ 

ηειεπηαίσλ αγνξώλ, ην νπνίν πξνζεγγίδεη ην ηξέρνλ θόζηνο ησλ απνζεκάησλ, ηδηαίηεξα όηαλ ηα 

απνζέκαηα έρνπλ πςειή θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα. Μεηνλέθηεκα ηεο FIFO είλαη όηη κε ηα 

ηξέρνληα έζνδα δελ ζπζρεηίδνληαη ηα ηξέρνληα θόζηε, αιιά ηα παιαηά θόζηε από ην αξρηθό 

απόζεκα θαη ηηο πξώηεο αγνξέο. 

 

LIFO 

 

Με ηε LIFO,  ηα εκπνξεύκαηα πνπ εηζέξρνληαη ηειεπηαία παξέρνπλ ηα θόζηε πξνθεηκέλνπ λα 

θνζηνινγεζνύλ νη πσιεζείζεο κνλάδεο, ελώ ην ηειηθό απόζεκα θνζηνινγείηαη κε ηηο ηηκέο ηνπ 

αξρηθνύ απνζέκαηνο θαη ησλ αξρηθώλ αγνξώλ. 

Φξεζηκνπνηώληαο ηε LIFO ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο κπνξεί εύθνια ζε πεξηόδνπο 

πιεζσξηζκνύ, επεξεάδνληαο (απμάλνληαο ή κεηώλνληαο) ηηο αγνξέο, λα επεξεάζεη (κεηώζεη ή 

απμήζεη) ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Οη δπλαηόηεηεο επεξεαζκνύ ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε 

ρξήζε ηεο LIFO θαη ην γεγνλόο όηη ε θπζηθή ξνή ησλ κνλάδσλ από ηα απνζέκαηα πξνο ην 

θόζηνο πσιεζέλησλ δελ γίλεηαη κε ζεηξά LIFO απνηέιεζαλ ηνπο θπξηόηεξνπο ιόγνπο πνπ ην 

Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν2 δελ ζεσξεί ηε LIFO κία απνδεθηή ππόζεζε ππνινγηζκνύ ηνπ 
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θόζηνπο πσιεζέλησλ. Η LIFO, βέβαηα, έρεη ην πιενλέθηεκα όηη επηηξέπεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή 

ζπζρέηηζε ησλ εζόδσλ κε πην πξόζθαηα θόζηε αγνξάο απνζεκάησλ. 

 

ΕΡΩΣΗΗ ΚΡΙΕΩ  

Επηρεάζει η μέθοδος αποηίμηζης ηοσ αποθέμαηος πρώηων σλών ηο κόζηος παραγωγής; 

 

Οη κέζνδνη απνηίκεζεο απνηεινύλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ 

ζηηο απνζήθεο, ππό ηελ έλλνηα όηη πξνζδηνξίδνπλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηε «ξνή» ησλ 

απνζεκάησλ, πνηεο από απηέο πνπ εηζέξρνληαη, ζα εμέιζνπλ πξώηεο από ηελ απνζήθε όηαλ γίλεη 

πώιεζε. 

Σε απηή ηε ινγηθή, ε κέζνδνο FIFO νξίδεη όηη νη αγνξέο πξώησλ πιώλ πνπ εηζάγνληαη 

πξώηεο (first in) ζα είλαη θαη απηέο πνπ ζα εμαρζνύλ πξώηεο όηαλ πξνθύςεη παξαγσγή 

πξντόληνο (fist out). Αληίζεηα κε ηε κέζνδν ηεο LIFO, ε δηαθίλεζε ησλ πξώησλ πιώλ αθνινπζεί 

«αλάπνδε» ξνή: απηέο πνπ εηζάγνληαη ηειεπηαίεο ζηελ απνζήθε (last in), δειαδή νη πην 

πξόζθαηεο αγνξέο, ζα εμαρζνύλ πξώηεο όπνηε ππάξμεη αλάγθε από ηελ παξαγσγή (fist out). 

Τέινο κε ην Σηαζκηθό Μέζν Όξν, όιεο νη αγνξέο πξώησλ πιώλ ζεσξνύληαη όηη πξνέξρνληαη από  

κηα θνηλή παξηίδα, επνκέλσο πξνζδηνξίδεηαη κηα κέζε ζηαζκηθή ηηκή αγνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

όιεο ηηο αγνξέο, νη νπνίεο εμάγνληαη ηπραία ζε πεξίπησζε παξαγσγήο, ρσξίο ρξνληθή ζεηξά 

(πνηα κπήθε πξώηε θηι) 

Από ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε δηαθνξεηηθή ξνή θίλεζεο θαη επηινγήο ησλ 

παξηίδσλ αγνξάο πξώησλ πιώλ όπσο απηέο θηλνύληαη πξνο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

(παξαγσγή ζε εμέιημε), ζα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθό θόζηνο παξαγσγήο, αθνύ θάζε παξηίδα 

έρεη κηα κνλαδηθή ηηκή πνπ δηαθνξνπνηείηαη από ηηο άιιεο θαη δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ (πιεζσξηζηηθέο ή αληηπιεζσξηζηηθέο ηάζεηο). Επνκέλσο, 

ζίγνπξα ε κέζνδνο απνηίκεζεο πξώησλ πιώλ πνπ ζα επηιεγεί ζπκκεηέρεη δξαζηηθά ζηνλ 

θαζνξηζκό ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ θαη ηειηθά ζηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο 

ηηκήο πώιεζεο απηώλ. 

 


