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ΣΛΟΤ 17/2019 
 
ΘΕΜΑ: Μετάβαση από Απλογραφικά σε Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία και 
Απογραφή Έναρξης 

ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (52 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)ΤΗΝ 1/1/2019 ΥΠΕΡΕΒΗ ΤΟ ΟΡΙΟ € 1.500.000. ΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ 2018, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ. 
 
2. ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΑ 
ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Ως γνωστό, βασική αρχή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, κατά την 
έναρξη των εργασιών μίας οντότητας [η οποία είτε επιλέγει να ενταχθεί, είτε 
εντάσσεται, βάσει νομοθεσίας, σε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα] είναι, να 
στηρίζεται στην λογιστική ισότητα: 
 
Ενεργητικό  = Παθητικό (Υποχρεώσεις προς τρίτους + Καθαρή Θέση) 
 
Υπό την έννοια αυτή, εκ των πραγμάτων, κατά την έναρξη εφαρμογής του 
διπλογραφικού συστήματος, θα διενεργηθεί απογραφή (31/12/2018 ή 1/1/2019) των 
περιουσιακών στοιχείων της οντότητας. Στην απογραφή αυτή, συμμετέχει και η 
αποτίμηση των υφιστάμενων εμπορευμάτων της οντότητας. Όπως είναι γνωστό, ένα 
μέρος της αξίας των περιουσιακών αυτών στοιχείων αντικρίζεται στην Καθαρή θέση 
και ένα άλλο μέρος, στις υποχρεώσεις προς τρίτους.  
 
Η οντότητα ανεξαρτήτως του λογιστικού συστήματος που τηρεί (απλογραφικό η 
διπλογραφικό) έχει διαχρονική συνέχεια. Κατά συνέπεια παρόλο που κατά την 
τήρηση των απλογραφικών βιβλίων το Φαρμακείο λόγω της απαλλαγής του από την 
διενέργεια απογραφής, δεν έχει υποχρέωση να υπολογίσει αξία τελικής απογραφής 
αποθεμάτων 31/12/2018 θα πρέπει τελικά να το πράξει ώστε να επιτευχθεί ταύτιση 
της φορολογικής και της λογιστικής αξίας των αποθεμάτων κατά την έναρξη του 



διπλογραφικού συστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, αν το Φαρμακείο 
παρουσιάσει το σύνολο των αγορών του 2018 ως κόστος (χωρίς την μείωσή τους, με 
την αφαίρεση του τελικού αποθέματος), θα μειώσει τα φορολογητέα αποτελέσματα 
της χρήσεως 2018 και η μείωση αυτή, ισόποσα, θα υπολογιστεί και δεύτερη φορά 
κατά το επόμενο έτος 2019, αφού σε αυτό αναγκαστικά, θα ληφθεί υπόψη το αρχικό 
απόθεμα των αποθεμάτων ως προσδιοριστικό μέγεθος του κόστους πωληθέντων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, φρονούμε ότι θα πρέπει η αξία των αποθεμάτων 31/12/2018 
να ληφθεί υπόψη, τόσο ως τελικό απόθεμα κατά την χρήση 2018 (απλογραφικά), όσο 
και κατά την επερχόμενη χρήση 2019, ως αρχικό απόθεμα (διπλογραφικά). 
 
  
 
  
 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
 


