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ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Κατόπιν λήψης του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1324 πε ΕΞ/19-1-2015 εγγράφου σας με Θέμα 
«λογιστικές εγγραφές αναδιάρθρωσης χρέους (ΡSI)» Θα Θέλαμε να διευκρινίσουμε για τις 
επόμενες χρήσεις (2013 και μετά) εάν είναι δόκιμος ο σχηματισμός αποθεματικού 
λογαριασμού 41.12 «Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους» σύμφωνα 
με τις παραγράφους 2.2.112 περ.5β και 5γ του Π.Δ. 205/1998 ((περί ορισμού του 
περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 
 
Η παράγραφος 2.2.112 περ. 5β του Π.Δ. 205/1998 αναφέρει: Όταν η τρέχουσα αξία κατ’ 
είδος των τίτλων πάγιας επενδύσεως και  των χρεογράφων, είναι χαμηλότερη από την 
αντίστοιχη κτήσεως, η διαφορά  καταχωρείται σε χρέωση των λογαριασμών 68.18 και 68.34 
με πίστωση των  λογαριασμών 18.00.98 και 34.98 αντίστοιχα. Στο τέλος της χρήσεως πριν 
από τη μεταφορά των υπολοίπων των  αποτελεσματικών λογαριασμών στο λογαριασμό 
Γενικής Εκμεταλλεύσεως, τα  πιο πάνω υπόλοιπα των λογαριασμών 68.18 και 68.34 
μεταφέρονται με  λογιστική εγγραφή σε χρέωση του λογαριασμού 41.12 “Διαφορά από 
αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους”, εφόσον καλύπτονται από το πιστωτικό 
υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού. Εάν δεν υπάρχει πιστωτικό  υπόλοιπο στο λογαριασμό 
41.12 ή αυτό δεν επαρκεί το απομένον υπόλοιπο  στους λογαριασμούς 68.18 και 68.34 
μεταφέρεται στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως. 
 
Η παράγραφος 2.2.112 περ. 5γ του Π.Δ. 205/1998 αναφέρει:  
 
Όταν η τρέχουσα αξία κατ’ είδος των τίτλων παγίας επενδύσεως και  των χρεογράφων είναι 



υψηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως, η  διαφορά καταχωρείται σε πίστωση των 
λογαριασμών 78.18 και 78.34 με  χρέωση των λογαριασμών 18.00.98 και 34.98 αντίστοιχα.  
Στο τέλος της χρήσεως και πριν από την μεταφορά των υπολοίπων των  αποτελεσματικών 
λογαριασμών στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως, τα  πιο πάνω υπόλοιπα των 
λογαριασμών 78.18 και 78.34 μεταφέρονται με  λογιστική εγγραφή σε πίστωση του 
λογαριασμού 41.12 “Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους” και 
συμψηφίζονται με τα  αντίστοιχα χρεωστικά υπόλοιπα της πιο πάνω περιπτώσεως β, που 
Θα  προκύψουν σε επόμενη χρήση. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Μετά την καταχώρηση των στοιχείων σύμφωνα με την απάντησή μας, (δηλαδή κατά τις 
επόμενες χρήσεις), εφαρμόζονται οι προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας.  
 
Η αξία κτήσεως για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, είναι η νέα αξία με την οποία 
καταχωρήθηκαν τα στοιχεία βάσει της απάντησής μας.  
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