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ΣΛΟΤ 3441/2019 
 
ΘΕΜΑ: Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
1. Σας γνωρίζουμε ότι ο Φορέας μας έχει στην κατοχή του μετοχές διάφορων 
εταιρειών τις οποίες και παρακολουθεί σε λογαριασμούς της ομάδας 18 ¨Τίτλοι 
Πάγιας Επένδυσης και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις¨. 
 
2. Αναφορικά με την αποτίμηση των παραπάνω Τίτλων στην παρ.2.2.112 
¨Λογαριασμός 18 Τίτλοι πάγιας επενδύσεως και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις¨ του 
π.δ/τος 205/98 ¨Περί Ορισμού του Περιεχομένου και του Χρόνου Ενάρξεως της 
Εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ¨ (ΦΕΚ Α΄163) ορίζονται 
μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: 
 
«1… 
2… 
3… 
4… 
5. Για την αποτίμηση των τίτλων πάγιας επενδύσεως και των χρεογράφων ισχύουν τα 
εξής: 
α)… 
β) 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. 
γ) 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. 
δ)…» 
 
3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα εξής: 
 
α. Εάν για κάθε Τίτλο είναι λογιστικά επιβεβλημένο να τηρείται διακριτός 4βάθμιος 
λογαριασμός του 2βάθμιου 41.12 ¨Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα 
αξία τους¨ ή κοινός για όλους τους Τίτλους της ίδιας κατηγορίας. (π.χ ένας για 
μετοχές, ένας για μερίδια αμοιβαίων κλπ). 
 
β. Σε περίπτωση που επί του ανωτέρω ερωτήματος κριθεί λογιστικά ορθότερη η 
τήρηση ενός λογαριασμού για κάθε κατηγορία, τότε συμπληρωματικά ερωτάται: 
 
(1) Σε περίπτωση που προκύψει αρνητική αποτίμηση (τρέχουσα αξία<αξία κτήσεως) 
για έναν Τίτλο εάν είναι λογιστικά ορθή η κάλυψη αυτής από το πιστωτικό υπόλοιπο 
του 41.12 ¨Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους¨ στο οποίο 
ενδεχομένως ο αποτιμούμενος τίτλος να μην έχει συμμετάσχει στο σχηματισμό του, 
ήτοι να παρουσιάζει διαδοχικές αρνητικές αποτιμήσεις και 
 
(2) Σε περίπτωση που ο λογαριασμός 41.12 δεν εμφανίζει υπόλοιπο και κατά την 
αποτίμηση της τρέχουσας χρήσεως μία μετοχή αποτιμηθεί αρνητικά (τρέχουσα 
αξία<αξία κτήσεως) και οι υπόλοιπες θετικά (τρέχουσα αξία>αξία κτήσεως) εάν είναι 
λογιστικά ορθή η κάλυψη του χρεωστικού υπολοίπου του 68.18 με μέρος του 
δημιουργούμενου κατά τη χρήση της αποτίμησης πιστωτικού υπολοίπου του 41.12 
και υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο αυτού επαρκεί, ή αυτό (το υπόλοιπο) 
προορίζεται αποκλειστικά για κάλυψη χρεωστικών υπολοίπων του 68.18 που θα 
προκύψουν σε επόμενη ή σε επόμενες χρήσεις, όπως εξάλλου αναφέρεται και επί του 
δευτέρου εδαφίου της περ. 5γ) της παρ. 2.2.112 του π.δ/τος 205/98, όπως παραπάνω 
παρατίθεται. 
 
4. Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση 
παρακαλούμε για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω τεθέντων ερωτημάτων. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Όπως ορθά σημειώνετε στο ερώτημά σας, στην παράγραφο 2.2.112 του Π.Δ. 
205/1998 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής 
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
προβλέπεται διαφορετικός λογιστικός χειρισμός για την αποτίμηση των τίτλων παγίας 
επένδυσης και χρεογράφων όταν: 
 
α) Η τρέχουσα αξία κατ’ είδος των τίτλων παγίας επένδυσης και χρεογράφων είναι 
χαμηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως (υποπαράγραφος 2. 5. β) και  
 
β) Η τρέχουσα αξία κατ’ είδος των τίτλων παγίας επένδυσης και χρεογράφων είναι 
υψηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως (υποπαράγραφος 2. 5. γ) 
 



Κατά τη γνώμη μας προκειμένου να είναι εφικτή η εξατομικευμένη παρακολούθηση 
της αποτίμησης των χρεογράφων και οι ιδιαίτεροι λογιστικοί χειρισμοί που 
περιγράφονται ανωτέρω, είναι ορθό ο λογαριασμός 41.12 «Διαφορά από αποτίμηση 
τίτλων στην τρέχουσα αξία τους» να τηρείται σε 3βάθμιο λογαριασμό ανά κατηγορία 
επένδυσης (μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λ.π.) και σε 4βάθμιο επίπεδο 
κατά επενδυτικό τίτλο (χρεόγραφο).  
 
Κατόπιν των ανωτέρω τα ερωτήματά σας 3β1 και 3β2 δεν υφίστανται. 
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