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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μιλώντας για μετατροπή , πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς το η  ζητάμε από την 
επιχείρησή μας όπως και τους λόγους για τους οποίους επιλέξαμε την μετατροπή αυτή μέσα 
από μια σειρά στρατηγικών έτσι ώστε και ο βασικός μας στόχος, που είναι το κέρδος, και η 
θέση μας μέσα στην πληθώρα των ομοίων με μας επιχειρήσεων να πληρούν τους αρχικούς 
μας στόχους . Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να κινούμαστε σύμφωνα τους σχετικούς 
νόμους που μας επιβάλλει η φορολογική και εμπορική μας νομοθεσία .

Πάνω σε αυτούς τους νόμους περί μετατροπών και με τις συστάσεις του κ . Ν . 
Καψιώχα , καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου της Σχόλης Διοίκησης και Οικονομίας του 
τμήματος Λογιστικής για το έτος 2006 και από τις σπουδάστριες Σταθοπούλου Αγαθή και 
Τομαρίδη Ροδοθέα , συγγράφηκε η εργασία με τίτλο « Μετατροπές επιχειρήσεων σύμφωνα 
με τον αναπτυξιακό νόμο » .

Κύριος σκοπός της συγγραφής αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση της όλης 
διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσει μια εταιρεία είτε είναι ατομική , είτε προσωπική ,είτε 
κεφαλαιουχική για να μετατραπεί σε κάποια άλλη αντίστοιχη σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπουν ο νόμος 2166/93 και το νομικό διάταγμα 1297/72 .

Ευχή μας είναι όσοι διαβάσουν την εργασία αυτή να αποκομίσουν κάτι . Βέβαια 
εμείς συμπεριλάβαμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία μπορέσαμε από τα βιβλία του 
Εμμανουήλ I. Σακέλλη περί “ Συγχωνεύσεων -  διασπάσεων- εξαγορών -μετατροπών 
εταιριών και εκτίμηση αξίας επιχειρήσεων ” και του Δημητρίου I. Καραγίαννη περί “ 
Συστάσεων — μετατάξεων -  μετατροπών -  συγχωνεύσεων , λύσεις και εκκαθαρίσεις 
επιχειρήσεων”.

Ιανουάριος 2006 , 
Σταθοπούλου Αγαθή 
Τομαρίδη Ροδοθέα
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ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΗ

Η θεωρία ως γνωστόν συνοδεύεται πάντα από την πράξη , γ ι’ αυτό εκτός από τις 
αναφορές μας στα όσα προβλέπουν η εμπορική νομοθεσία, οι σχετικές νομικές διατάξεις και 
οι φορολογικοί νόμοι, αναλύουμε και τα όσα συμβαίνουν στην πράξη μέσα από τα τρία μέρη 
τα οποία περιλαμβάνει η εργασία .

Στο πρώτο μέρος γίνεται λόγος για τις μετατροπές σε θεωρητικό επίπεδο κυρίως . 
Πιο συγκεκριμένα , η μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. , η έννοια και οι λόγοι της μετατροπής , οι 
διατάξεις . οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις που διέπουν αυτή την μετατροπή . Καθώς 
επίσης και την μετατροπή της προσωπικής εταιρίας ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. ,προσωπικής 
εταιρίας σε Ε.Π .Ε., Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., ατομικής επιχείρησης σε Α .Ε ., προσωπικής εταιρίας σε 
άλλο τύπο προσωπικής και εταιρικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρία .Με τα όσα 
προβλέπει ο εμπορικός νόμος , τις διατυπώσεις και τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της 
κατά περίπτωση μετατροπής ,μαζί με τις απαλλαγές από φορολογικές επιβαρύνσεις ,είναι τα 
περιεχόμενα του κεφαλαίου του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αναφέρεται στις μετατροπές επιχειρήσεων βάση του 
νόμου Ν. 2166/93 . Το πρώτο κεφάλαιο αυτού του μέρους περιλαμβάνει κάποια πολύ βασικά 
σημεία που πρέπει να εστιάσει την προσοχή της η επιχείρηση για την ομαλή πορεία της μέσα 
σε μια διαχειριστική χρήση αλλά και σε όλη την διάρκεια της ύπαρξής της στην αγορά . Στα 
δύο επόμενα κεφάλαια απεικονίζονται δύο παραδείγματα διαφορετικών μετατροπών βάση 
του Ν. 2166/93 της μετατροπής μιας Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. με όλες τις απαραίτητες λογιστικές 
ενέργειες στα βιβλία και των δύο εταιριών στο κεφάλαιο 2 και τις μετατροπές Ο.Ε. σε Α.Ε. 
με τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στα βιβλία και των δύο εταιριών στο τρίτο κεφάλαιο .

Το τρίτο και τελευταίο μέρος το καταλαμβάνουν οι μετατροπές επιχειρήσεων με 
βάση το νομικό διάταγμα 1297/72 . Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια επισήμανση 
των προϋποθέσεων, των κινήτρων και των φορολογικών ευεργετημάτων που απορρέουν από 
την υπαγωγή των επιχειρήσεων σε αυτό το νομικό διάταγμα . Τα παραδείγματα μετατροπής 
βάση του Ν.Δ. 1297/72 είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς του δευτέρου κεφαλαίου αυτού 
του μέρους . Επιγραμματικά αναφέρουμε το παράδειγμα μετατροπής μιας Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. και 
τις εγγραφές που προβλέπονται να απεικονιστούν στα λογιστικά τους βιβλία . Καθώς επίσης 
και το παράδειγμα μετατροπής ατομικής επιχείρησης που τηρεί βιβλία Β κατηγορίας σε Α.Ε. 
και του υπολογισμού της υπεραξίας και των ετησίων αποσβέσεών τους και τέλος το 
παράδειγμα της μετατροπής Ο.Ε. που τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας σε Α.Ε. μαζί με τους 
ανάλογους υπολογισμούς της υπεραξίας και των αποσβέσεών τους με βάση πάντα το Ν.Δ.. 
1297/72.

Παράληψη θα αποτελούσε το κεφάλαιο των συμπερασμάτων που παρατίθεται στο 
τέλος της εργασίας .Κάποια συμπεράσματα που θεωρήσαμε απαραίτητα να συμπεριλάβουμε 
για το κλείσιμο αυτής της εργασίας .

Κλείνοντας ελπίζουμε ο βασικός στόχος μας να έχει επιτευχθεί στο ακέραιο .
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ’

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.1 Γενικά περί ιιετατροπικ επίνειού σεων

Όταν λέμε "μετατροπή" εννοούμε ότι η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί στο 
εξής με άλλη νομική μορφή, χωρίς να προηγηθεί εκκαθάριση της επιχείρησης αυτής.
Η ατομική επιχείρηση ή η προσωπική εταιρία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) μπορεί να μετατραπεί σε 
οποιοδήποτε άλλο είδος εταιρίας κάθε σπγμή. Κατά τη μετατροπή της ατομικής επιχείρησης 
σε εταιρία, αυτός που έχει την ατομική επιχείρηση, μπορεί να εισφέρει ή μόνο το ενεργητικό 
ή το ενεργητικό και το παθητικό της επιχείρησης του ή και μετρητά επιπλέον. Οι άλλοι που 
θα συμμετάσχουν στη νέα εταιρία, μπορούν να εισφέρουν τις εισφορές τους σε μετρητά ή και 
σε είδος.

Μπορεί και μια Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. να μεχατραπεί σε άλλου είδους εταιρία, αλλά πιο 
συνηθισμένη όμως μορφή μετατροπής είναι η μετατροπή εκείνη από ατομική επιχείρηση ή 
από άλλου είδους εταιρία σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. Η μετατροπή αυτού του είδους έχει και 
φορολογικές απαλλαγές σύμφωνα με το Ν.2166/93, ως κίνητρο για το σχηματισμό 
επιχειρήσεων μεγάλου κεφαλαίου όπως είναι π.χ. αυτές των Α.Ε. κλπ .

Η μετατροπή σε Α.Ε. μπορεί να γίνει σύμφωνα με το Ν. 2190/20 ή με βάση τις 
διατάξεις του Ν. 1297/72 (μέχρι 31.12.2002 άρθρο 6 παρ. 11 Ν. 2873/00) ή με βάση τα 
άρθρα 1 - 5  του Ν. 2166/93. Επίσης, η μετατροπή επιχειρήσεων άλλης νομικής μορφής σε 
Ε.Π.Ε. γίνεται με βάση το Ν. 3190/55 ή με βάση το Ν. 2166/24.8.93.

Σε περίπτωση μετατροπής επιχείρησης, η προερχόμενη από το μετασχηματισμό 
εταιρία έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. που είχε η επιχείρηση που 
μετασχηματίστηκε (Ν. 2166/93 άρθρο 21παρ. 5). Δηλαδή, η επιχείρηση που προέρχεται από 
τη μετατροπή έχει υποχρέωση και πρέπει να τηρήσει αμέσως βιβλίο αποθήκης, εφόσον η 
επιχείρηση που μετατράπηκε είχε τέτοια υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης. Επίσης, σε 
περίπτωση μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε., οι εκκρεμείς δίκες της Ε. Π. Ε. συνεχίζονται στο 
όνομα της Α. Ε. Τα ίδια ισχύουν (υποχρέωση τήρησης αποθήκης, εκκρεμείς δίκες κλπ.) και 
στην περίπτωση που μια Α.Ε. μετατρέπεται σε Ε.Π .Ε..

1.2 Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

1.2.1 Έννοια της «Μετατροπής » της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

Οι εταίροι της Ε.Π.Ε. είναι δυνατό να αποφασίσουν τη μετατροπή της σε Α.Ε. για 
διάφορους λόγους, όπως για να ποριστούν κεφάλαια από την κεφαλαιαγοράς, να 
ρευστοποιήσουν μέρος των κεφαλαίων που επένδυσαν στην εταιρία, να καρπωθούν 
φορολογικά πλεονεκτήματα που τυχόν απολαμβάνουν οι Α.Ε.
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Η Ε.Π.Ε. έχει την δυνατότητα, τηρώντας ορισμένες προϋποθέσεις, να μετατραπεί σε 
Α.Ε. , χωρίς να υποβληθεί σε εκκαθάριση και διανομή. Η Α.Ε. διαδέχεται την Ε.Π.Ε. ως 
καθολικός διάδοχος και συνεχίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα της. Τη μεταβολή 
αυτήν ο νόμος ονομάζει «μετατροπή»1

Από τη μετατροπή της σε ανώνυμη, η Ε.Π.Ε. παύει να διέπεται από το καθεστώς που 
διέπει τις εταιρίες αυτές και διέπεται εφεξής από το καθεστώς που διέπει τις Α.Ε.

Με την καθιέρωση του θεσμού της «μετατροπής», ο νομοθέτης επιδιώκει την 
αποφυγή διαταράξεως της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας, η οποία θα ήταν 
αναπόφευκτη χωρίς τον θεσμό αυτόν, αφού οι εταίροι θα ήταν υποχρεωμένοι να διαλύσουν 
την εταιρία και να συστήσουν νέα εταιρία.

Με τη «μετατροπή», η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχίζεται αδιατάρακτη και η 
εταιρία αλλάζει απλώς νομική μορφή.1 2 3Δεν μεσολαβεί διακοπή της ζωής της επιχειρήσεως. Η 
ζωή και η δραστηριότητα της εταιρίας συνεχίζεται αδιατάρακτη, μολονότι η μορφή αυτής 
μεταβάλλεται με την ολοκλήρωση των οριζόμενων από το νόμο διατυπώσεων.

1.2.2 Ο ι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

Για τη μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 §§ 1 
και 3 του ν.2190/1920, που έχουν ως εξής:

«Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που 
λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, μετά από 
προηγούμενη εκτίμηση του Ενεργητικού και του Παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 
9.Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο, χωρίς νέες 
εισφορές, από το ποσό που προκύπτει αν ,από το συνολικό ενεργητικό του ισολογισμού του 
υποδείγματος του άρθρου 42γ αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις, οι τυχόν προβλέψεις και τα τυχόν 
μη κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά .Σε περίπτωση που το ποσό αυτό υπολείπεται από το 
ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8, η διαφορά καλύπτεται με νέα εισφορά των 
εταίρων».

«Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού 
της Α.Ε., καθώς και τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της, πρέπει να 
περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί στον Υπουργό 
Εμπορίου για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4. Η παραπάνω απόφαση μαζί με τη σχετική 
έγκριση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β παρ.1, παράλληλα δε και 
στις διατυπώσεις του άρθρου 8 παρ.1 και 2 του Ν .3190/1955».

«Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας η μετατροπή δεν 
παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από τη μετατροπή 
προερχόμενη εταιρία συνεχίζει ως Α.Ε.».

«Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να 
απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση τους».

Η ονομαστική αξία της μετοχής πρέπει να είναι ίση με το εταιρικό μερίδιο ή με ακριβές 
πολλαπλάσιο του, και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 88,04€.

«1 Οι εταίροι που διαφώνησαν μπορούν, έστω και αν το καταστατικό περιέχει αντίθετη 
διάταξη, να μεταβιβάσουν τα μερίδια τους σε τρίτους».

«2 ..................................................................................................................................»
«3 Στις από μετατροπή προερχόμενες εταιρίες μπορούν να εισέλθουν και νέοι μέτοχοι».

1 Ο Κ.Καραβάς, Νο 338 προτείνει τη χρησιμοποίηση των όρων «μετασχηματισμός» ή «μεταμόρφωση».

2 Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο χορηγείται μια μόνο βεβαίωση αποδοχών στους δικαιούχους για όλο το χρονικό 
διάστημα του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο η ίδια επιχείρηση υπήρξε με τη μορφή δύο νομικών προσώπων 
(Εγκ.Υπ.Οικ. αριθ. 1035603/238/Β.0013/Πολ.1122/93 και 1060166/736/Α0012/Πολ.1165/1993).
3 Λέγεται πολλές φορές ότι η εταιρία απλώς αλλάζει «ένδυμα». Στην ακρίβεια όμως η μεταβολή δεν περιορίζεται 
μόνο στο ένδυμα, αλλά εκτείνεται σε όλο τον οργανισμό του νομικού προσώπου που λειτουργεί εφεξής με 
διαφορετικά όργανα, διαφορετική φορολογία κ.λπ.Βλ. Ι.Πασσιά, τόμος Β, σελ.1136.

8



Από τις παρατεθείσες στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο διατάξεις του άρθρου 
67 §§ 1 και 3 του ν.2190/1920 προκύπτει ότι, για να συντελεστεί η μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε 
Α .Ε., πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά σειρά οι ακόλουθες διατυπώσεις και ενέργειες:
- Στάδιο πρώτο: Εκτίμηση του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. 
από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν.2190/1920.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 § 1 του ν.2190/1920, η περιουσία της Ε.Π.Ε. που 
μέλει να μετατραπεί σε Α.Ε. πρέπει να εκτιμηθεί από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του 
άρθρου 9 του ν.2190/1920. Η εκτίμηση της Επιτροπής αυτής καταλαμβάνει ολόκληρη την 
περιουσία της εταιρίας, δηλαδή όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις της 
εταιρίας.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου(Νομάρχη της 
έδρας της εταιρίας) μετά από αίτηση της εταιρίας.1

Ο νόμος επιβάλλει την εκτίμηση της περιουσίας(ενεργητικό και υποχρεώσεις) της 
μετατρεπόμενης εταιρίας, γιατί αυτή αποτελεί εισφορά σε είδος, η οποία κατά βασική επιταγή 
της νομοθεσίας περί Α.Ε. πρέπει να εκτιμάται από αρμόδιο και αδιάβλητο όργανο, την 
Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το κεφάλαιο της Α.Ε. που 
θα προκόψει από την μετατροπή δεν θα είναι εικονικό αλλά πραγματικό.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων υποχρεούται μέσα σε δύο(2) μήνες από το διορισμό 
της να υποβάλλει την έκθεση εκτιμήσεως στο Υπουργείο Εμπορίου, την οποία κοινοποιεί 
στην ενδιαφερόμενη εταιρία.

Η Έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 § 
6 του ν.2190/1920, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ίδιου 
νόμου. Η δημοσιότητα αυτή επιτυγχάνεται δια της αναγραφής του περιεχομένου της 
Εκθέσεως στο καταστατικό της Α.Ε., στο οποίο επισυνάπτεται και αντίγραφο αυτής και 
συνεπώς η έκθεση ακολουθεί τη δημοσιότητα του καταστατικού της εταιρίας.

Επί μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν απαιτείται 
εκτίμηση της περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρίας, αλλά διαπίστωση της λογιστικής 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής από εμπειρογνώμονες φοροτεχνικούς ή από 
Ορκωτό Ελεγκτή ή από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
- Στάδιο δεύτερο: Απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων περί μετατροπής της εταιρίας σε 
Α.Ε.

Βασική προϋπόθεση για τη μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. είναι η λήψη σχετικής 
αποφάσεως από τη συνέλευση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί με την 
πλειοψηφία του άρθρου 38 § 1 του ν.3190/1955, δηλαδή με πλειοψηφία τουλάχιστον των 
τριών τετάρτων(3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τα τρία 
τέταρτα(3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Το πρακτικό της συνεδριάσεως των εταίρων πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο 
Πρακτικό Συνελεύσεων των Εταίρων και να αναφέρονται σ ’αυτό με συντομία οι λόγοι της 
μετατροπής, η απόφαση των εταίρων για τη μετατροπή και να αναγράφεται σ ‘αυτό το πλήρες 
καταστατικό της Α.Ε. Το καταστατικό αυτό πρέπει να έχει το νόμιμο περιεχόμενο και να 
περιλαμβάνει τη σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου. Το πρακτικό της 
συνελεύσεως των εταίρων πρέπει να υπογραφεί τουλάχιστον από τα (3/4) των εταίρων, οι 
οποίοι να εκπροσωπούν τουλάχιστον τα (3/4) του κεφαλαίου, ειδάλλως η απόφαση δεν είναι 
νόμιμη.

Υποστηρίζεται ότι η απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων δυνατό να ληφθεί κατά 
την παράσταση των εταίρων ενώπιον του συμβολαιογράφου για την κατάρτιση του 
καταστατικού της Α.Ε., εάν στο συμβόλαιο αναφερθεί ότι οι εμφανισθέντες στο

1 Η αίτηση υποβάλλεται από το διαχειριστή της εταιρίας στη Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας 
της έδρας της εταιρίας. Σ’ αυτήν επισυνάπτεται παράβολο του Δημοσίου Ταμείου(για τα έξοδα συστάσεως της 
Επιτροπής) και ένα αντίγραφο του ισολογισμού βάσει του οποίου η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θα κάνει την 
εκτίμηση της. Ταυτόχρονα παρόμοια αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται επίσης φωτοαντίγραφα του παράβολου 
και του ισολογισμού, υποβάλλεται και στο αρμόδιο Επιμελητήριο για να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

1.2.3 Διαδικασία και διατυπώσεις μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.
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συμβολαιογράφο εταίροι ενεργούν ως μετέχοντες σε συνεδρίαση συνελεύσεως εταίρων και 
ότι οι εταίροι που δεν προσήλθαν έχουν νόμιμα κληθεί με εξώδικες προσκλήσεις που 
επιδόθηκαν με δικαστικό επιμελητή.

Εξάλλου, όπως ρητά ορίζει ο νόμος, οι εταίροι που διαφώνησαν για την μετατροπή 
της εταιρίας τους σε Α.Ε. μπορούν να μεταβιβάσουν τα μερίδια τους σε τρίτους, έστω και αν 
το καταστατικό περιέχει διάταξη που απαγορεύει τη μεταβίβαση των μεριδίων.
- Στάδιο τρίτοίΈ γκρίση από τον Υπουργό Εμπορίου της μετατροπής της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. 
καθώς και του καταστατικού αυτής.

Το καταστατικό της Α.Ε., το σχέδιο του οποίου εγκρίθηκε ήδη από τη συνέλευση των 
εταίρων, καταρτίζεται ενώπιον συμβολαιογράφου. Η νόμιμη πλειοψηφία των εταίρων που 
έλαβε την απόφαση περί μετατροπής και υπέγραψε το πρακτικό της συνελεύσεως των 
εταίρων πρέπει να παραστεί ενώπιον του συμβολαιογράφου για την κατάρτιση του 
καταστατικού. Εάν εταίρος αρνείται να υπογράψει το συμβόλαιο και η ψήφος του είναι 
απαραίτητη για το σχηματισμό διπλής πλειοψηφίας των (3/4) των μερίδων και των μεριδίων, 
δεν είναι δυνατό να γίνει η μετατροπή.

Στο συμβόλαιο επισυνάπτεται το πρακτικό της συνελεύσεως των εταίρων.
Το συμβόλαιο της μετατροπής πρέπει να περιέχει:

-Το ιστορικό της μετατροπής και την απόφαση των εταίρων.
-Ολόκληρο το καταστατικό της Α.Ε. που προέρχεται από την μετατροπή της Ε.Π.Ε. και 
-Την κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου που συντελείται δια της εισφοράς της περιουσίας 
της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. Στο συμβόλαιο καταχωρείται η Έκθεση της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων.

Το συμβολαιογραφικό έγγραφο, που καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα, 
υποβάλλεται για έγκριση στη Νομαρχία της έδρας της Α.Ε. Ο Νομάρχης, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του ν.2190/1920, περιέχει την άδεια συστάσεως της Α.Ε. και την έγκριση του 
καταστατικού αυτής, καθώς και τον αριθμό μητρώου της εταιρίας.

Επιση μαίνεται ότι στη Νομαρχία πρέπει να υποβληθεί και αποδεικτικό καταβολής σε 
Δημόσιο Ταμείο του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, που ανέρχεται σε 1% επί του 
κεφαλαίου της Α.Ε., που απομένει μετά την αφαίρεση του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. για το οποίο 
έχει καταβληθεί φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου, ο οποίος φόρος προβλέπεται από τα 
άρθρα 17-31 του ν.1676/1986.
- Στάδιο τέταρτο: Δημοσιότητα της αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων και της 
εγκρίσεως του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β § 1 του 
ν.2190/1920 και των άρθρων 8 §§ 1 και 2 του ν.3190/1955.

Η διάταξη του άρθρου 67 § 1 του ν.2190/1920 που προαναφέραμε, ορίζει ότι «η 
παραπάνω απόφαση μαζί με τη σχετική έγκριση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
του άρθρου 7β παρ.1, παράλληλα δε και στις διατυπώσεις του άρθρου 8 παρ.1 και 2 του 
Ν.3190/1955».

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η απόφαση του Νομάρχη για τη σύσταση της 
Α.Ε. και την έγκριση του καταστατικού της υποβάλλεται στην ακόλουθη δημοσιότητα: 

α) Στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις τον ν.3190/1955
Σύμφωνα με το άρθρο 8 §§ 1 και 2 του ν.3190/1955, το καταστατικό και η εγκριτική 

απόφαση του Νομάρχη:
(α)κατατίθεται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, την οποία ο 

Γραμματέας καταχωρεί στο Μητρώο Ε.Π.Ε. και 
(β)δημοσιεύεται ανακοίνωση-περίληψη στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στην οποία αναφέρεται 

και ο αριθμός (γενικός και ειδικός) καταχωρήσεως του καταστατικού στο Πρωτοδικείο.
Στη μερίδα και στο φάκελο της εταιρίας καταχωρείται η μεταβολή και το συμβόλαιο 

μετατροπής. Το κείμενο που θα δημοσιευτεί στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει απαραίτητα 
να έχει θεωρηθεί από το Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας, 

β) Στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1920
Το άρθρο 7β § 1 ορίζει ότι η δημοσιότητα πραγματοποιείται:

-  Με καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε., που τηρείται στη Νομαρχία της έδρας της εταιρίας 
της αποφάσεως του Νομάρχη για τη σύσταση της Α.Ε. και της εγκρίσεως του
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καταστατικού αυτής.
— Με τη δημοσίευση, . με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας, και με δαπάνες της 

ενδιαφερόμενης εταιρίας, στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 
ανακοινώσεως για την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της αποφάσεως και εγκρίσεως του 
Νομάρχη.

Τα αποτελέσματα της μετατροπής επέρχονται μετά την παραπάνω καταχώρηση στο 
Πρωτοδικείο και στο Μητρώο Α.Ε. και τη δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Κατ’ 
επιείκεια μπορεί να γίνει δεκτό ότι αρκεί μια μόνο δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., η 
οποία όμως πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται τόσο από 
τη διάταξη του άρθρου δ § 2 του ν.3190/1955 όσο και από τις διατάξεις του άρθρου 7β § 1 
περ. β ' του ν.2190/1920 και του άρθρου 21 § 3 του ν.1599/1986.

1.2.4 Υπαγωγή της μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. στις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις 
του ν.δ1297/1972 και ν.2166/1993

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα να υπαγάγουν τη μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. στις 
ευεργετικές φορολογικές διατάξεις του ν .δ ΐ297/1972 ή του 2166/1993, εφόσον το κεφάλαιο 
της Α.Ε. που θα προκόψει από τη μετατροπή δεν είναι κατώτατο των 293470,296.

Επισημαίνεται πάντως ότι, επειδή η Α.Ε. που προέρχεται από τη μετατροπή της 
Ε.Π.Ε., δεν συνιστά νέο νομικό πρόσωπο, η εισφορά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της 
Ε.Π.Ε. προς την Α.Ε. δεν αποτελεί, κατά την διάταξη του άρθρου 1 του α.ν.1587/1950, 
μεταβίβαση και, συνεπώς, η μεταβίβαση αυτών δεν υπόκειται σε φόρο μεταβιβάσεως και 
στην περίπτωση που η μετατροπή της Ε.Π.Ε. δεν έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν.δ1297/1972.Επίσης, για τον ίδιο λόγο, δεν υπάρχει υποχρέωση οι μετοχές της Α.Ε. που 
αντιστοιχούν στην εισφερόμενη περιουσία να είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες.

Σημειώνεται ακόμη ότι, στις περιπτώσεις που η μετατροπή υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν.δ1297/1972, οι αποσβέσεις υπολογίζονται όπως και επί συγχωνεύσεως Α.Ε., ενώ σε 
περίπτωση μη υπαγωγής στις διατάξεις αυτές, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία 
κτήσεως των παγίων, χωρίς την υπεραξία.

1.3 Μετατροπή ποοσωπικικ εταιρίαςίΟ.Έ. ή Ε.Έ.) σε Α.Ε.

1.3.1 Ισχύουσα εμπορική νομοθεσία

Για τη μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. προβλέπει το άρθρο 67 §§ 2 και 31 που ορίζει
τα εξής:

«Μετατροπή της Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε., εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο 
καταστατικό της, γίνεται με απόφαση όλων των εταίρων, μετά από προηγούμενη εκτίμηση 
του ενεργητικού και παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9».

«Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο 
όριο που προβλέπει το άρθρο 8, εκτός αν η διαφορά καλυφθεί με νέα εισφορά των εταίρων. 
Η απόφαση των εταίρων, η οποία περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της Α.Ε., 
καθώς και τη σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της πρώτης 
εταιρικής χρήσης, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να 
υποβληθεί στον Υπουργό Εμπορίου για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 4. Η παραπάνω 
απόφαση, μαζί με τη σχετική έγκριση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 
7β, παράλληλα δε και στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 42,43 και 44 του 
Εμπορικού Νόμου, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται. Πριν την ολοκλήρωση των πιο πάνω 
διατυπώσεων δημοσιότητας η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, μετά δε την 
τήρηση αυτών η μετατρεπόμενη εταιρία συνεχίζεται υπό τον τύπο της Α.Ε.».

«Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους».
«Κάθε εταίρος λαμβάνει μετοχές ανάλογα με την αξία της εταιρικής του μερίδας».

1Η § 2 αντικαταστάθηκε και § 3 προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν.2339/1995(ισχύς από 25.9.95).
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«Η επωνυμία της μετατραπείσας εταιρίας μπορεί να διατηρηθεί εφαρμοζόμενης και της 
διατάξεως του άρθρου 5. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της OJB. ή Ε.Ε., η οποία μετατράπη, 
εξακολουθούν να ευθύνονται και μετά τη μετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις 
εταιρικές υποχρεώσεις που ανελήφθησαν μέχρι της ολοκληρώσεως των κατά τις διατάξεις 
του παρόντος διατυπώσεων δημοσιότητας, εκτός αν οι δανειστές της εταιρίας 
συγκατατέθηκαν εγγράφως για τη μετατροπή της εταιρίας».

«Στις από μετατροπή προερχόμενες εταιρίες μπορούν να εισέλθουν και νέοι μέτοχοι».

1.3.2 Προϋποθέσεις και διατυπώσεις για την πραγματοποίηση της μετατροπής

Οι προϋποθέσεις και διατυπώσεις για τη μετατροπή προσωπικής εταιρίας(Ο.Ε. ή 
Ε.Ε.) σε Α.Ε. είναι παρόμοιες με αυτές που ακολουθούνται και εφαρμόζονται για τη 
μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε., τις οποίες αναπτύξαμε στην προηγούμενη §1.3. Ειδικότερα 
σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 67 του ν.2190/1920, που προαναφέραμε 
απαιτείται:

α. Εκτίμηση της περιουσίας(ενερ·γητικό και παθητικό) της εταιρίας από την Επιτροττή 
Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν.2190/1920, που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού.

β. Απόφαση όλων των εταίρων της Ο.Ε. ή Ε.Ε., εκτός εάν το καταστατικό της εταιρίας 
προβλέπει διαφορετικά, να ορίζει δηλαδή, ότι δεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων 
αλλά αρκεί η σχετική απόφαση να ληφθεί και πλειοψηφικά(άρθρο 748 § 2 Α.Κ.). Η απόφαση 
αυτή, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, λαμβάνεται μετά από την προαναφερόμενη εκτίμηση 
της περιουσίας της εταιρίας από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Προφανώς, ο νόμος 
απαιτεί την πλήρη ενημέρωση των εταίρων για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας πριν 
από τη λήψη αποφάσεως περί μετατροπής της εταιρίας σε Α.Ε.

γ. Η απόφαση των εταίρων περί μετατροπής πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του 
συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:

— Τα ουσιώδη στοιχεία που απαιτεί ο νόμος για τη σύσταση Α.Ε.(νομικό περιεχόμενο του 
καταστατικού, άρθρο 2 του ν.2190/1920). Σημειώνεται ότι η Α.Ε. μπορεί να διατηρήσει την 
επωνυμία της μετατραπείσας εταιρίας εφαρμόζοντας και τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
ν.2190/1920.

— Τη σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας
— Τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης και
— Την Έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.
δ. Έγγραφη συγκατάθεση των πιστωτών της μετατρεπόμενης εταιρίας για τη μετατροπή της 

προσωπικής εταιρίας σε Α.Ε. Στην περίπτωση που δεν ζητηθεί ή δεν ληφθεί τέτοια 
συγκατάθεση, οι ομόρρυθμοι εταίροι της μετατραπείσας Ο.Ε. ή Ε.Ε. εξακολουθούν να 
ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο έναντι των τρίτων για τις εταιρικές υποχρεώσεις 
που έχουν γεννηθεί μέχρι το χρόνο συντελέσεως των κατά το άρθρο 7β του ν.2190/1920 
διατυπώσεων δημοσιότητας.

ε. Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που ορίζει 
ο νόμος στο άρθρο 8(σήμερα: 58694,06 €  ολοσχερώς καταβλημένο).

στ. Έγκριση του Υπουργού Εμπορίου^αρμόδιου Νομάρχη) της μετατροπής της εταιρίας σε 
Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.2190/1920.

ζ. Η απόφαση των εταίρων περί μετατροπής της εταιρίας σε ανώνυμη και η έγκριση του 
Υπουργού Εμπορίου(αρμόδιου Νομάρχη) υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας:
• Του άρθρου 7β του ν.2190/1920, δηλαδή:
— καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου για τη 
σύσταση της εταιρίας καθώς και του καταστατικού της εταιρίας.
— δημοσίευση στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 
ανακοινώσεως για την παραπάνω καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. και
• Των άρθρων 42,43 και 44 του Εμπορικού νόμου δηλαδή:
— καταχώρηση περιλήψεως(στην πρακτική αντίγραφα) της αποφάσεως των εταίρων και
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της εγκρίσεως του Υπουργού Εμπορίου erro βιβλίο που τηρεί ο γραμματέας του 
Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας
— τοιχοκόλληση της περιλήψεως(αντιγράφων) επί τρεις μήνες στο ακροατήριο του 
Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

1.3.3 Απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις

Οι μετατροπές προσωπικών εταιριών σε Α.Ε. είναι δυνατό να υπαχθούν στις 
φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις που προβλέπουν το ν.δ1297/1972 και ο 
ν.2166/1993 υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που προβλέπουν τα νομοθετήματα 
αυτά.

Εδώ επισημαίνουμε μόνο ότι:
— Εάν η προσωπική εταιρία τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. μπορεί να 

υπαχθεί μόνο στις διατάξεις του ν.δ1297/1972, όχι όμως και του ν.2166/1993.
— Καταβάλλεται φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου με συντελεστή 1% επί της διαφοράς 

μεταξύ του κεφαλαίου της Α.Ε. και του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης προσωπικής εταιρίας.

1.3.4 Περιορισμοί κατά την μετατροπή προσωπικής εταιρίας σε Α.Ε.

Το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα παραπάνω θέματα, με την Εγκύκλιο 
1048879/10658/Β0012/Πολ. 1255/8.9.2000, ορίζει τα ακόλουθα:
«4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του κ.ν2190/20, όπως 

ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 17 του ν.2339/1995, ορίζεται ότι, 
μετατροπή της Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε., εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό 
της, γίνεται με απόφαση όλων των εταίρων, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του 
ενεργητικού και παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9.

Η απόφαση αυτή, μαζί με τη σχετική έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, υπόκειται 
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, παράλληλα δε και στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας των άρθρων 42,43 και 44 του Εμπορικού Νόμου, όπως ισχύουν και 
εφαρμόζονται. Πριν την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας η μετατροπή 
δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά δε την τήρηση αυτών, η μετατρεπόμενη εταιρία 
συνεχίζεται, υπό τον τύπο της Α.Ε. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται 
διακοπή τους».

«5. Με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε. 
εντάσσονται υποχρεωτικά στην τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας (διπλογραφικά) και 
περαιτέρω, τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 
του ν.2238/1994, δηλαδή μετά την αφαίρεση από τα πάσης φύσεως ακαθάριστα έσοδα τους 
των περιοριστικά αναφερομένων στα άρθρα 31 και 105 δαπανών. Αντίθετα, το καθαρό 
εισόδημα των επιχειρήσεων (ατομικών, προσωπικών εταιριών κλπ) που τηρούν βιβλία Β’ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. προσδιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 32, εξωλογιστικά με 
πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων με ειδικούς, κατά γενικές κατηγορίες 
επιχειρήσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους».
«6. Επίσης, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του κ.ν2190/1920 ορίζεται ότι, καθαρά 

κέρδη της Α.Ε. είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων 
ακαθάριστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός 
άλλου εταιρικού βάρους. Διανέμονται δε αυτά κατά την εξής σειρά: α)αφαιρείται η κατά το 
νόμο (το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών) ή το καταστατικό κράτηση για τακτικό 
αποθεματικό, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για τη καταβολή α’ μερίσματος (35% επί 
των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού ή 6% του 
καταβλημένου κεφαλαίου) γ) το υπόλοιπο κατά τους όρους του καταστατικού».
«7. Από την διατύπωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 67 του κ.ν2190/1920 

προκύπτει ότι, η μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σεΑ,Ε. αντιμετωπίζεται όπως και η μετατροπή Ε.Π.Ε. 
σε Α.Ε. Δηλαδή, η μετατρεπόμενη Ο.Ε. ή Ε.Ε. συνεχίζεται υπό τον τύπο της Α.Ε. και οι 
εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους. Κατά συνέπεια και όσα έχουν
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γίνει δεκτά με το αρ.1033269/10195/Β0012/14-12-1993 έγγραφό μας (παρ.3 του παρόντος) 
μπορούν να εφαρμοστούν κατ’ αρχάς και σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. με 
βάση τις διατάξεις του κ.ν2190/20. Δηλαδή, η μετατρεπόμενη προσωπική εταιρία να μην 
συντάσσει ισολογισμό κατά το χρόνο μετατροπής και να μην υποβάλλει δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος, αλλά ο ισολογισμός που συντάσσειαι στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης από την 
προερχόμενη από την μετατροπή Α.Ε. Θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των πράξεων που 
πραγματοποιήθηκαν και από τις δυο εταιρίες και η φορολογία του συνολικού εισοδήματος θα 
γίνει στο όνομα της Α.Ε.

Περαιτέρω όμως, είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε 
περίπτωση που η Ο JE. ή Ε.Ε. τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθόσον και σε 
περίπτωση τηρήσεως από αυτή βιβλίων Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (ή και Α’ κατηγορίας), τα 
κέρδη της χρήσης εντός της οποίας γίνεται η μετατροπή, δεν μπορούν να προσδιοριστούν 
λογιστικά όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις του ν.2238/1994 για τον προσδιορισμό των 
φορολογητέων κερδών, αλλά και από τις διατάξεις του κ.ν2190/1920 για τις ανάγκες του 
νόμου αυτού, όπως είναι ο υπολογισμός του τακτικού αποθεματικού, του α’ μερίσματος κλπ. 
που προϋποθέτουν την ύπαρξη πραγματικών κερδών και όχι εξωλογιστικά 
προσδιορισθέντων, όπως γίνεται στα βιβλία Β’ κατηγορίας».

«8. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι είναι 
δυνατή η μετατροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν2190/1920, Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. μόνο 
εφόσον η μετατρεπόμενη τηρεί-υποχρεωτικά ή προαιρετικά-βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
Στην περίπτωση αυτή δεν συντάσσεται ισολογισμός κατά το χρόνο μετατροπής και δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλει η προερχόμενη από το μετασχηματισμό Α.Ε. θα 
περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα
των πράξεων της μετατραπείσας εταιρίας, κατ’ αναλογία των όσων έχουν γίνει δεκτά και 
στην περίπτωση μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. με τις διατάξεις του κ.ν2190/1920.

Υπενθυμίζεται ότι η υπεραξία που θα προκόψει κατά την μετατροπή αυτή 
φορολογείται με τις γενικές διατάξεις».

«9. Τέλος, επειδή πριν την έκδοση της παρούσας, ενδεχομένως ορισμένες Ο.Ε. ή Ε.Ε., οι 
οποίες τηρούσαν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να έχουν μετατραπεί σε Α.Ε. με βάση τις 
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 67 του κ.ν2190/1920, σημειώνονται τα εξής:

Οι εν λόγω Ο.Ε. ή Ε.Ε., πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος στο όνομα τους για το διάστημα από την έναρξη της τελευταίας διαχειριστικής 
τους χρήσης μέχρι την ημερομηνία της «μετατροπής» τους σε Α.Ε. εντός της οριζόμενης από 
τις οικίες διατάξεις προθεσμίας, οι δηλώσεις δε αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα κέρδη 
τους της άνω περιόδου, καθώς και τις υπερτιμήσεις που ενδεχομένως προέκυψαν από την 
εκτίμηση του πάγιου κεφαλαίου τους από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του 
κ.ν2190/1920, οι οποίες, όπως προαναφέρεται, φορολογούνται με βάση τις γενικές διατάξεις 
περί φορολογίας εισοδήματος.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις, για να μην υπάρξουν φορολογικές επιπτώσεις στις υπόψη 
Ο.Ε. ή Ε.Ε., οι οποίες με καλή πίστη «μετατράπηκαν» σε Α.Ε. με βάση τις διατάξεις της 
παρ.2 του άρθρου 67 του κ.ν2190/1920, θεωρούνται ότι εξακολουθούν να υφίστανται αλλά 
με τον νομικό τύπο της Α.Ε., γίνονται δεκτά τα ακόλουθα: 

α) Εάν οι ως άνω Ο.Ε. ή Ε.Ε. δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
όπως ορίζεται παραπάνω, δύνανται να υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές, αρχικές ή 
συμπληρωματικές κατά περίπτωση, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση της 
παρούσας χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου λόγω της εκπρόθεσμης 
υποβολής τους. Στις αρχικές αυτές δηλώσεις δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου, στις δε 
συμπληρωματικές αυτές δηλώσεις δεν μεταβάλλεται, εφόσον έχει υπολογισθεί, το ποσό της 
προκαταβολής του φόρου που προέκυψε με βάση τις αρχικές δηλώσεις.

β) Εάν οι ως άνω Ο.Ε. ή Ε.Ε. είχαν σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά ή κρατήσεις με 
βάση τους αναπτυξιακούς νόμους, εφόσον τα αποθεματικά ή οι κρατήσεις αυτές 
μεταφέρθηκαν και εμφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς των προκυπτουσών 
Α.Ε. δεν υπόκεινται σε φορολογία στο όνομα των Ο.Ε. ή Ε.Ε. κατά τον χρόνο «μετατροπής» 
τους σε Α.Ε.».

14



1.4 Μετατροπή προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ιί Ε.Ε.) σε Ε.Π.Ε.

1.4.1 Ισχύουσα εμπορική νομοθεσία

Για τη μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε. προβλέπει το άρθρο 53 του ν.3190/1955, 
που ορίζει τα εξής:

1. Η συμφωνία των εταίρων περί μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε., συσταθείσης κατά τας 
' διατάξεις του νόμου, εις Ε.Π.Ε., δέον να περιβληθή τον τύπο του συμβολαιογραφικού
εγγράφου, εν τω οποίω να περιλαμβάνωνται αι κατά τον παρόντα νόμον ουσιώδεις 
διατάξεις τηρούμενης πάντως της διατάξεως του άρθρου 5.
2. Αι διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 51 εφαρμόζονται και επί 
μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. εις Ε.Π.Ε.
3. Η επωνυμία της μετατραπείσας εταιρίας δύναται να διατηρηθεί εφαρμοζομένης και 
της διατάξεως της παρ.2 του άρθρου 2 του παρόντος.
4. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της μετατραπείσας Ο.Ε. ή Ε.Ε. εξακολουθούν να ευθύνωνται 
και μετά την μετατροπήν απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι των τρίτων δια τας 
εταιρικάς υποχρεώσεις τας αναληφθείσας μέχρι της συντελέσεως των κατά το άρθρον 8 
του παρόντος διατυπώσεων δημοσιότητος, εκτός αν οι δανεισταί συγκατετέθησαν 
εγγράφως εις την μετατροπήν της εταιρίας.

Το άρθρο 51 του ν.3190/1955, στο οποίο παραπέμπουν οι παραπάνω διατάξεις, 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν.2339/1995 και οι §§ 2,3 και 4 αφορούσαν 
φορολογικές απαλλαγές που καταργήθηκαν.

1.4.2 Προϋποθέσεις και διατυπώσεις για την πραγματοποίηση της μετατροπής

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 53 του ν.3190/1955, για να 
πραγματοποιηθεί η μετατροπή μιας Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε. πρέπει να συντρέξουν τα 
ακόλουθα:

(α) Συμφωνία των εταίρων της Ο.Ε. ή Ε.Ε. για τη μετατροπή της εταιρίας σε Ε.Π.Ε.
(β) Η συμφωνία αυτή πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, 

στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται τα ουσιώδη στοιχεία που ζητεί ο νόμος για τη σύσταση 
της Ε.Π.Ε. (άρθρο 6 ν.3190/1955). Το συμβολαιογραφικό αυτό έγγραφο αποτελεί το 
καταστατικό της εταιρίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και. η έκθεση της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων.

(γ) Εκτίμηση της αξίας της περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) από την 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν.2190/1920. Η έκθεση της επιτροπής αυτής, 
με φροντίδα της μετατρεπόμενης εταιρίας, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
πριν από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου μετατροπής της εταιρίας σε Ε.Π.Ε.

(δ) Έγγραφη συγκατάθεση των πιστωτών της μετατρεπόμενης εταιρίας για τη μετατροπή 
της σε Ε.Π.Ε. Στην περίπτωση που δεν ζητηθεί ή δεν ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, οι 
ομόρρυθμοι εταίροι της μετατραπείσας Ο.Ε. ή Ε.Ε. εξακολουθούν να ευθύνονται 
απεριόριστα και σε ολόκληρο έναντι των τρίτων για τις εμπορικές υποχρεώσεις που είχαν 
γεννηθεί μέχρι το χρόνο συντελέσεως των κατά το άρθρο 8 του ν.3190/1955 δημοσιεύσεων.

(ε) Δημοσιότητα της εταιρικής συμβάσεως (καταστατικού), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του ν.3190/1955, ήτοι:

— κατάθεση του συμβολαιογραφικού εγγράφου (καταστατικού), μέσα σε ένα μήνα από 
την κατάρτιση του, στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

— δημοσίευση στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
ανακοινώσεως για την καταχώρηση στο Μητρώο Ε.Π.Ε. του συμβολαιογραφικού εγγράφου 
της μετατροπής (καταστατικό). 1

1 Στην πράξη η διαδικασία έχει σανοπτικά ως εξής:
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1.43 Απαλλαγές από φορολογικές επιβαρύνσεις

Ισχύουν και για την εξεταζόμενη μορφή μετατροπής τα όσα εκτίθενται στην 
προηγούμενη §2.1.4 που αναφέρεται στην μετατροπή προσωπικής εταιρίας σε Α .Ε ..

1.5 Μετατροπή Α,Ε. σε Ε.ΙΙ.Ε.

1.5.1 Ισχύουσα νομοθεσία

Τη μετατροπή της Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. διέπουν οι διατάξεις του άρθρου 662 του 
ν.2190/1920, που ορίζουν ότι:

1. Η μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που 
λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2, μετά από 
προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
παρόντος.

«Στην περίπτωση αυτή, το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο 
όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν.3190/1995, όπως ισχύει, εκτός αν η διαφορά 
αυτή καλυφθεί με νέα εισφορά εταίρων».

«Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του 
συμβολαιογραφικού εγγράφου και να περιλαμβάνονται σε αυτήν οι όροι του καταστατικού 
της Ε.Π.Ε.».

2. Από την συντέλεση των κατά το άρθρο 8 του ν.3190/1955 δημοσιεύσεων και 
παράλληλα των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β για την γενόμενη μετατροπή, η 
μετατρεπόμενη Α.Ε. συνεχίζεται υπό τον τύπο της Ε.Π.Ε. Πριν από την ολοκλήρωση των 
πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά 
την επέλευση της μετατροπής, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή 
τους.

1.5.2 Προϋποθέσεις και διατυπώσεις για την πραγματοποίηση της μετατροπής

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το παραπάνω άρθρο 66 του ν.2190/1920, για να γίνει 
μετατροπή μιας Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. πρέπει να συντρέξουν τα ακόλουθα:

(α) Να ληφθεί απόφαση της γενικής σονελεόσεως των μετόχων για τη μετατροπή της νομικής 
μορφής της Α .Κ  σε ΚΠ.Ε. Απόφαση πρέπει να ληφθεί σε συνέλευση με αυξημένη απαρτία 
και με αυξημένη πλειοψηφία των άρθρων 29 § 3 και 31 § 2, δηλαδή απαιτείται:

— να παρίστανται στη συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν τα (2/3) του καταβλημένου 
κεφαλαίου ή αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή να συγκληθεί επαναληπτική γενική 
συνέλευση στην οποία αρκεί το (1/2) του καταβλημένου κεφαλαίου ή και δεύτερη 
επαναληπτική στην οποία αρκεί το (1/3) του καταβλημένου κεφαλαίου και

— να ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία των (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη 
συνέλευση.
(β) Η  απόφαση της γενικής σονελεόσεως των μετόχων για τη μετατροπή της Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. 

πρέπει να περιβληθεί τον τόπο τον συμβολαιογραφικού εγγράφου. Το έγγραφο αυτό αποτελεί

Το καταστατικό της εταιρίας υποβάλλεται σε δατλούν στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας. Το ένα αντίγραφο 
παραμένει στο αρχείο της Δ.Ο.Υ., ενώ το άλλο σφραγίζεται από την Δ.Ο.Υ. για να πιστοποιηθεί η καταβολή του 
φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου.

Το σφραγισμένο αυτό αντίγραφο του καταστατικού προσάγεται στο Ταμείο Συντάξεως Νομικών και στο Ταμείο 
Πρόνοιας Δικηγόρων για την πληρωμή των υπέρ αυτών εισφορών.

Το παραπάνω αντίγραφο του καταστατικού σφραγισμένο από τη Δ.Ο.Υ. και τα προαναφερόμενα ταμεία με 
σχετικά αντίγραφα προσκομίζονται στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας για να γίνει η εγγραφή της Ε.Π.Ε. στο 
βιβλίο εταιριών. Το Πρωτοδικείο κρατεί το προαναφερόμενο σφραγισμένο αντίγραφο και σφραγίζει τα άλλα 
αντίγραφα (ένα ή περισσότερα), στα οποία αναγράφει τους αριθμούς (γενικό και ειδικό) καταχωρήσεων της 
εταιρίας στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου και τα οποία επιστρέφει στην εταιρία.
2 Το άρθρο 66 τίθεται εδώ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν.2339/1995. Οι ίδιες ακριβώς διατάξεις 
έχουν περιληφθεί στο άρθρο 51 του ν.3190/1955.
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το καταστατικό της εταιρίας και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ουσιώδεις διατάξεις που 
απαιτεί το άρθρο 6 του ν.3190/1955, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
του άρθρου 9 του ν.2190/1920.

(γ) Εκτίμηση της περιουσίας της μετατρεπόμενης Α.Ε. από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
του άρθρου 9 του ν.2190/1920 (άρθρο 5 § 2  του ν.3190/1955). Η έκθεση της επιτροπής αυτής 
πρέπει να έχει επιδοθεί στην εταιρία πριν από την απόφαση των εταίρων περί μετατροπής της 
εταιρίας.

(δ) Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται του ελάχιστου ορίου που προβλέπει το 
άρθρο 4 του ν.3190/1955 (σήμερα 17608,22 € ολοσχερώς καταβλημένο), εκτός αν τυχόν έπ’ 
έλαττον διαφορά καλυφθεί με νέα εισφορά των εταίρων.

(ε) Δημοσιότητα της εταιρικής συμβάσεως (καταστατικό) σύμφωνα:
• με τις διατάξεις του άρθρου 8 του \3190/1955, δηλαδή:
— κατάθεση του συμβολαιογραφικού εγγράφου (καταστατικού), μέσα σε ένα μήνα από 
την κατάρτιση του, στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.
— καταχώρηση στο Μητρώο Ε.Π.Ε. του Πρωτοδικείου και
— δημοσίευση στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
ανακοινώσεως για την καταχώρηση του συμβολαιογραφικού εγγράφου μετατροπής στο 
Μητρώο Ε.Π.Ε.
• με τις διατάξεις του άρθρου 7β του ν.2190/1920, δηλαδή:
— καταχώρηση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο Μητρώο Α.Ε.
— δημοσίευση ανακοινώσεως στο τεύχος Α Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.

1.5.3 Απαλλαγές από φορολογικές επιβαρύνσεις

Η μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις 
(φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις) του ν.1297/1972 και του ν.2166/1993.

1.6 Μετατροπή ατοιηκικ επίνειούσεοκ σε Α.Ε.

1.6.1 Η  ακολουθητέα διαδικασία

1. Σύνταξη του ισολογισμού της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως
Πρώτη ενέργεια του επιχειρηματία που επιθυμεί να μετατρέψει την επιχείρηση του 

σε Α.Ε. είναι να συντάξει ισολογισμό με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εμπορική και 
φορολογική, προκειμένου να τον υποβάλει στην Νομαρχία μαζί με την αίτησή της για 
συγκρότηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων εκτιμήσεως της περιουσίας της μετατρεπόμενης 
επιχειρήσεως. Για τον ισολογισμό αυτόν σημειώνουμε τα ακόλουθα:

α. Όταν η ατομική επιχείρηση τηρεί βιβλία τρίτης (Γ ) κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Εφόσον η επιχείρηση τηρεί βιβλία τρίτης (Τ’) κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έχει συντάξει και 

ένα ισολογισμό, η μετατροπή μπορεί να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.2166/1993, 
εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος αυτός.

Στην που η μετατροπή μέλλει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.2166/1993, η 
επιχείρηση οφείλει να διενεργήσει απογραφή και να συντάξει ισολογισμό μετατροπής.

Αλλά και στην περίπτωση που η μετατροπή υπαχθεί στις διατάξεις του ν.51297/72, η 
επιχείρηση οφείλει να συντάξει εξωλογιστικά ισολογισμό, όταν από της ημερομηνίας 
συντάξεως του προηγούμενου ισολογισμού έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν του 
εξαμήνου, ο οποίος να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Ο ισολογισμός πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικές καταστάσεις στις οποίες θα 
παρέχονται αναλύσεις όλων των περιληπτικών λογαριασμών και ειδικότερα:
— Τα αποθέματα πρέπει να αναλύονται κατ’ είδος, ποσότητα και αξία κτήσεως τους,
— Τα πάγια πρέπει να αναλύονται κατά πάγιο και να αναφέρεται: η χρονολογία κτήσεως,
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οι διενεργηθείσες αποσβέσεις και η προτεινόμενη από την επιχείρηση τρέχουσα αξία του 
στοιχείου,
— Οι πελάτες, προμηθευτές, καταθέσεις και οι λοιποί περιληπτικοί λογαριασμοί πρέπει να 
αναλύονται σε αναλυτικά ισοζύγια
— Τα γραμμάτια (εισπρακτέα, πληρωτέα) πρέπει να αναλύονται κατά γραμμάτιο 
(συναλλαγματική), το ίδιο και οι επιταγές (εισπρακτέες και πληρωτέες).

β. Όταν η επιχείρηση δεν τηρεί βιβλία τρίτης (Γ) κατηγορίας τοο Κ.Β.Σ.
Στην περίπτωση αυτή η μετατροπή της επιχειρήσεως σε Α.Ε. δεν μπορεί να υπαχθεί 

στις διατάξεις του ν.2166/1993, μπορεί όμως να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ1297/1972. 
Και στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση οφείλει να συντάξει εξωλογιστικά ισολογισμό και 
αναλυτικές καταστάσεις που αναφέραμε αμέσως παραπάνω στην προηγούμενη περίπτωση, 
με βάση τα τηρούμενα βιβλία δεύτερης (Β’) ή πρώτης (Α’) κατηγορίας του-Κ Β Σ  
2. Συγκρότηση τη ς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν.2190/1920

Ο επιχειρηματίας υποβάλλει στην αρμόδια Νομαρχία αίτηση για την συγκρότηση 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται από το άρθρο 9 του ν.2190/1920. Η αίτηση 
υποβάλλεται στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μετατρεπόμενη επιχείρηση, 
είναι δυνατόν όμως να υποβληθεί και στη Νομαρχία της περιφέρειας στην οποία θα έχει την 
έδρα της η Α.Ε. που θα προέλθει από την μετατροπή.

Στην αίτηση επισυνάπτεται ο ισολογισμός που κατάρτισε η μετατρεπόμενη εταιρία 
μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις για τις οποίες μιλήσαμε αμέσως παραπάνω.

Η υποβαλλόμενη στη Νομαρχία αίτηση είναι απλή και έχει περίπου το ακόλουθο 
περιεχόμενο:

ΝΟΜΑΡΧΙΑ.................
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ημερομηνία.

Κύριοι,

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν.2190/1920 
Επιθυμούντες να μετατρέψουμε την ατομική επιχείρηση μας σε Α.Ε. παρακαλούμε να 

συγκροτήσετε την προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του ν.2190/1920 Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα προβεί σε εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού 
και παθητικού αυτής.
Συνημμένα υποβάλλουμε: (α) Ισολογισμό της επιχείρησης μας της........  (β) αναλυτικές

καταστάσεις (ισοζύγια, κλπ) όλων των πρωτοβάθμιων λογαριασμών.

Με τιμή

. 3. Έκθεση Εκτιμήσεω ς της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του 
ν.2190/1920

Η Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2190/1920 θα προβεί σε εκτίμηση της 
αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως και θα 
συντάξει την έκθεση της μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συγκρότηση της. Την έκθεση αυτή 
υποβάλλει στη Νομαρχία κάι ταυτόχρονα την κοινοποιεί στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Υπόδειγμα εκθέσεως της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του ν.2190/1920, 
αναφερόμενη σε μετατροπή ατομικής επιχειρήσεως σε Α.Ε. παρέχουμε στο προσάρτημα 
Ν ο... στο τέλος της παρούσας εργασίας.
4. Συμβολαιογραφικό έγγραφο σοστάσεως τη ς Α.Ε. δια μετατροπής ατομικής 
επιχειρήσεως

Η  Α.Ε. συνιστάται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 4 § 1 του
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ν.2190/1920 και άρθρο 40 του Εμπορικού Νόμου). Εξάλλου, συμβολαιογραφικό έγγραφο 
απαιτεί ο νόμος και για την μετατροπή Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. σε 
Α.Ε. (άρθρο 67 του ν.2190/1920) και κατ’ αναλογία πρέπει να δεχθούμε ότι απαιτείται και 
επί μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως σε Α.Ε.

Το προαναφερόμενο συστατικό έγγραφο μπορεί να συνταχθεί σε συμβολαιογράφο 
της έδρας της εταιρίας ή και άλλης πόλεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 § 1 του ν.2190/1920, για τη σύσταση Α.Ε. απαιτείται η 
ανάληψη του κεφαλαίου της από δύο (2) τουλάχιστον ιδρυτές. Έτσι, απαιτείται η σύμπραξη 
εκτός του επιχειρηματία και ενός ακόμη φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο θα 
συμμετάσχει έστω και με μια (1) μετοχή και το οποίο θα υπογράψει μαζί με τον 
επιχειρηματία στο συμβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως της εταιρίας.

Στο συστατικό έγγραφο της εταιρίας περιλαμβάνεται και ολόκληρη η Έκθεση της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν.2190/1920.

Στο προσάρτημα Ν ο... παρατίθεται υπόδειγμα συμβολαιογραφικού εγγράφου 
μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., στο οποίο περιλαμβάνεται και: υπόδειγμα 
καταστατικού Α.Ε. και υπόδειγμα Εκθέσεων της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του 
ν.2190/1920.
5. Υποβολή στη Νομαρχία τοο συστατικού συμβολαίου τη ς Α.Ε.

Στη Νομαρχία της έδρας της εταιρίας υποβάλλονται δύο (2) κυρωμένα αντίγραφα 
του προαναφερομένσυ συμβολαίου συστάσεως της Α.Ε., με ένα απλό διαβιβαστικό του 
ακόλουθου τύπου και περιεχομένου.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ..............
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΕΝΤΑΥΘΑ

Ημερομηνία.
Κύριοι,

Θέμα: Υποβολή για έγκριση συμβολαίου μετατροπής ατομικής επιχειρήσεως σε Α.Ε.

Υποβάλλουμε δύο (2) κυρωμένα αντίγραφα του με αριθμό.....  συμβολαίου του
συμβολαιογράφου.....  περί μετατροπής της ατομικής επιχειρήσεως του........  σε Α.Ε. και
παρακαλούμε να προβείτε στο σχετικό έλεγχο και έκδοση της κατά το νόμο εγκριτικής 
αποφάσεως.

Με τιμή
6. Καταβολή φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1 % επ ί του κεφαλαίου της Α.Ε.

Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή του συμβολαίου πρέπει να 
καταβληθεί φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου. Ο φόρος θα υπολογιστεί με ποσοστό 1% επί 
του συνολικού κεφαλαίου της Α.Ε., επειδή επί του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ατομικής 
επιχειρήσεως δεν έχει καταβληθεί τέτοιος φόρος.

Για την καταβολή του φόρου η επιχείρηση υποβάλλει σχετική δήλωση σε έντυπο της 
υπηρεσίας, στην οποία επισυνάπτεται ένα κυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου συστάσεως 
της Α.Ε.

Σε περίπτωση που ο φόρος δεν καταβληθεί μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία 
των δέκα πέντε (15) ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο.

1.7 Μετατοοπύ προσωπικής εταιρίας σε άλλο τύπο προσωπικές εταιρίας

Η μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. και αντίστροφα η μετατροπή Ε.Ε. σε Α.Ε. δεν αποτελεί 
στην ουσία μετατροπή, γιατί οι δύο αυτοί εταιρικοί τύποι είναι τόσο συγγενείς ώστε να μη 
γίνεται λόγος για λύση των εταιριών αυτών και μεταβίβαση της περιουσίας τους από τη μια 
εταιρία στην άλλη. Έτσι, το γεγονός ότι σε μια Ο.Ε. εισέρχεται μετά την ίδρυση της ένα νέο 
μέλος ως ετερόρρυθμος εταίρος και η εταιρία καθίσταται ετερόρρυθμη, ή ότι από μια Ε.Ε. 
αποχωρεί εξερχόμενος ο ετερόρρυθμος εταίρος και η εταιρία καθίσταται ομόρρυθμη, δεν 
επιφέρει ριζικές αλλαγές στον εταιρικό τύπο, γιατί η εταιρία εξακολουθεί να παραμένει
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προσωπική και δεν είναι δυνατό να γίνει λόγος για λύση, εκκαθάριση και ίδρυση νέας 
εταιρίας, επειδή απλώς ένας εταίρος εισήλθε ή εξήλθε από την εταιρία με διαφορετική 
ιδιότητα.1

Στην πράξη η μετατρεπόμενη εταιρία λύεται και χωρίς να επακολουθεί εκκαθάριση 
αυτής, ολόκληρη η περιουσία της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται σε μια νέα 
εταιρία που συνιστάται, εφαρμοζόμενου του άρθρου 367 του Αστικού Κώδικα που ορίζει ότι 
η σύμβαση για μεταβίβαση ολόκληρης της ενεστώσας περιουσίας απαιτείται να γίνει ενώπιον 
συμβολαιογράφου. Έτσι για την εξεταζόμενη μετατροπή της Ο.Ε. σε Ε.Ε. ή τανάπαλιν 
πρέπει:
— η σύμβαση μετατροπής να καταρτιστεί ενώπιον συμβολαιογράφου,
— να τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις που απαιτούνται για τη σύσταση της νέας εταιρίας
— στην εισφερόμενη στη νέα εταιρία περιουσία περιλαμβάνεται και η περιουσία της 
εταιρίας που διαλύθηκε

Η νέα εταιρία δεν είναι εκ του νόμου διάδοχος της διαλοθείσας εταιρίας και δεν 
θεωρείται ότι η μετατρεπόμενη συνεχίζεται από τη νέα εταιρία.

Σημειώνεται ότι η μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε. και η μετατροπή Ε.Ε. σε Ο.Ε. δεν είναι 
δυνατό να υπαχθούν στις φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις του ν.δ.1297/72 και του 
ν.2166/93.

Εναρμονισμένη με τα προαναφερόμενα είναι και η Εγκύκλιος του Υπουργείου 
Οικονομικών Πολ. 1150/16.9.90, στην οποία αναφέρεται ότι: σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε. 
σε Ε.Ε. και αντίστροφα, σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας OJE. ή Ε.Ε. λόγω 
αποχωρήσεως μέλους-εταίρου αυτής και γενικότερα σε περίπτωση τροποποίησης του 
καταστατικού των προαναφερόμενων εταιριών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 
του άρθρου 5 του ν .1146/1972, καθόσον τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας δεν 
μεταβιβάζονται σε άλλη εταιρία, αφού η εταιρία που υφίστατας απλώς λειτουργεί με νέο 
τύπο ή απλώς αλλάζει επωνυμία. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται στον προϊστάμενο της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετική αρνητική δήλωση (υπεραξίας) δηλαδή χωρίς υπολογισμό φόρου.

1.8 Μετατροπή ατοιηκικ επινειρύσεακ σε προσωπική εταιρία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.)

Στην κείμενη νομοθεσία δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις που να διέπουν τη 
μετατροπή ατομικής επιχειρήσεως σε προσωπική εταιρία. Η εξεταζόμενη μετατροπή συνιστά 
ίδρυση Ο.Ε. ή Ε.Ε. και συνεπώς απαιτείται: 

α. Έγγραφη σύναψη εταιρικής συμβάσεως, δηλαδή σύναψη του καταστατικού, το οποίο:
— Πρέπει να έχει το οριζόμενο από το νόμο (άρθρο 43 Εμπ.Ν.) περιεχόμενο
— Το έγγραφο μπορεί να είναι και ιδιωτικό και μόνο στην περίπτωση που μεταξύ των 

εισφερόμενων ειδών υπάρχουν και εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων επιβάλλεται να 
είναι οπωσδήποτε συμβολαιογραφικό.

β. Το καταστατικό πρέπει να θεωρηθεί από τις ακόλουθες αρχές:
— από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας, όπου καταβάλλεται και ο φόρος συγκεντρώσεως 
κεφαλαίου 1%,
— από το Ταμείο Συντάξεως Νομικών, όπου καταβάλλεται η νόμιμη εισφορά,
— από το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων, όπου καταβάλλεται η νόμιμη εισφορά,

—από το οικείο Επιμελητήριο, το οποίο προβαίνει στον έλεγχο της επωνυμίας και του 
διακριτικού τίτλου της εταιρίας, 

γ. Υποβολή της εταιρίας σε δημοσιότητα.
Αντίγραφο του καταστατικού με τις προαναφερόμενες θεωρήσεις κατατίθεται στο 

αρμόδιο Πρωτοδικείο και καταχωρείται στα τηρούμενα από αυτό βιβλία. Από την 
καταχώρηση αυτή επέρχεται η νόμιμη σύσταση της εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η μετατροπή ατομικής επιχειρήσεως σε προσωπική εταιρία δεν είναι

1 Βλ. Ε. Λεβαντή, Ανώνυμες Εταιρίες τόμος Γ, 1995, σελ.17
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δυνατό να υπαχθεί στις φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις που θεσπίζονται από το 
ν.δ. 1297/1972 και το ν.2166/1993.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ’

Μ ΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 2166/93

1.1 Σε ποιες περιπτώσεις παρέχονται τα φορολογικά κίνητρα ανάπτυ&υα του Ν. 2166/93

Όσες επιχειρήσεις μετατρέπσνται με βάση τα άρθρα 1 - 5  του Ν. 2166/93έχουν 
ορισμένες φορολογικές απαλλαγές. Οι απαλλαγές αυτές, που χαρακτηρίζονται από το Ν. 
2166/93 και ως φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης »παρέχονται στις περιπτώσεις που οι 
επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα οποιοσδήποτε μορφής ή 
αντικειμένου εργασιών ,μετατρέπονται σε ημεδαπές Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Οι επιχειρήσεις που 
μετατρέπονται θα πρέπει να τηρούν οπωσδήποτε βιβλία γ ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ, και να 
έχουν συντάξει τουλάχιστον ένα ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα.

ΣΗΜ.: Δεν μπορεί να μετατραπεί μία Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. με βάση το Ν. 2166/93, γιατί ο νόμος αυτός αποβλέπει στη 
δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων και όχι στη μετατροπή μεγάλων μονάδων σ ε . μικρές (Εγκ. Υπ. 
Οικ. 1039799/5.4.94, άρθρο 1). Σε περίπτωση όμως που επιθυμείται η μετατροπή μιας Α.Ε. σεΕ.Π.Ε. θα πρέπει να 
γνωρίζει ο λογιστής ότι συντάσσεται απογραφή και ισολογισμός και γίνεται εκτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20.

8:2 Εισφερόμενο κεωάλαιο - Μεταφορά Οηιιίαα

Για να γίνει η μετατροπή με βάση το Ν. 2166/93, θα πρέπει πρώτα να συνταχθεί 
ισολογισμός της επιχείρησης αυτής που μετατρέπεται, με σκοπό την μετατροπή. Στη 
συνέχεια, τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης επιχείρησης 
μεταφέρονται ως στοιχεία απογραφής και ισολογισμού έναρξης στη νέα εταιρία που 
προέρχεται από τη μετατροπή αυτή. Η παραπάνω απογραφή και ο ισολογισμός 
καταχωρούνται υποχρεωτικά στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών που τηρείται από τη 
μετατρεπόμενη επιχείρηση, διότι ο ισολογισμός αυτός αποτελεί και τον ισολογισμό λήξης της 
μετατρεπόμενης επιχείρησης. Ο ίδιος ισολογισμός και η απογραφή καταχωρούνται ως 
απογραφή και ως ισολογισμός έναρξης στη νέα εταιρία που προέρχεται από τη μετατροπή 
αυτή.

Όλες οι πράξεις που γίνονται μετά την ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού 
μετατροπής και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετατροπής αυτής (σύσταηη της νέας 
εταιρίας) θεωρείται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρίας και κατά συνέπεια, 
όλες οι πράξεις αυτές μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα*βιβλία της νέας εταιρίας 
αμέσως μετά τη σύσταση της. Όταν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες του . μετασχηματισμού 
δεν ξανασυντάσσεται ισολογισμός (απαγορεύεται), ακόμα και αν οι - διαδικασίες
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ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού συνεχίζονται και μετά τις 31.12 που είναι η τελευταία 
μέρα της δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου (Εγκ. Υπ. Οικ. 1039799/πολ. 1080/5.4.94).

Οι μετατρεπόμενες επιχειρήσεις, για τα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)τους που 
προκύπτουν μέχρι την κατάρτιση του ισολογισμού μετασχηματισμού ,υποβάλλουν δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος μέσα σε 4 μήνες και ΙΟμέρες αν είναι Α.Ε.., Ε.Π.Ε. ή συν/σμοί 
(άρθρο 107 παρ. 1 Ν. 2238/94) και μέσα σε 3 3  μήνες αν είναι ατομικές επιχειρήσεις ή 
προσωπικές εταιρίες (άρθρο 64 παρ. 1 Ν. 2238/94). Η τελευταία περιοδική δήλωση του 
Φ.Π.Α., υποβάλλεται μέσα σε 20 μέρες από τη ημερομηνία μετασχηματισμού και η 
εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α., μέσα σε 130 μέρες μετρούμενες από την ίδια 
ημερομηνία.

Ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της
μετατρεπόμενης επιχείρησης και όχι η καθαρή θέση αυτής. Οι μετοχές(που μπορεί να είναι 
ονομαστικές ή ανώνυμες) ή τα μερίδια (σε περίπτωση Ε.Π.Ε.) μπορούν να μεταβιβασθούν 
οποτεδήποτε και χωρίς κανένα περιορισμό.

Μ εταφέρεται η ζημιά που αναγνωρίζεται φορολογικά της μετατρεπόμενης 
επιχείρησης για να συμψηφιστεί με κέρδη των επόμενων 2 χρήσεων της προερχόμενης από 
τη μετατροπή νέας εταιρίας (άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 2992/02).Δεν συμψηφίζεται η ζημία μόνο σε 
περίπτωση διάσπασης. Δηλαδή, αν η μετατρεπόμενη επιχείρηση έχει ζημιά φορολογικά 
αναγνωρίσιμη» η ζημιά αυτή μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδη των επόμενων 2 χρήσεων της 
εταιρίας εκείνης που προέρχεται από τη μετατροπή (άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 2992/02).Επομένως, η 
ζημιά της μετατρεπόμενης με βάση το Ν. 2166/93 επιχείρησης θα πρέπει να εμφανίζεται σε 
δύο λογ/σμούς (σε "ζημίες φορολογικά αναγνωρίσιμες" και σε "ζημίες φορολογικά μη 
αναγνωρίσιμες") και στον ισολογισμό μετασχηματισμού που θα συντάξει η μετατρεπόμενη 
επιχείρηση αλλά και στον ισολογισμό της νέας εταιρίας που προέρχεται από τη μετατροπή 
,για να μπορεί έτσι να συμψηφιστεί η ζημιά που είναι φορολογικά αναγνωρίσιμη με τα κέρδη 
προ φόρου των επόμενων 2 χρήσεων (άρθρο 9 παρ.5 Ν.2992/02, Στ. Ε. 4038/87).Με 
απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων ή μετόχων της επιχείρησης που μετατρέπεται 
μπορεί να καθορίζεται η σχέση συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας.

Το κεφάλαιο της νέας εταιρίας που προέρχεται από μετατροπή με βάση το Ν. 
2166/93 δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό 146.735 ευρώ όταν πρόκειται για Ε.Π.Ε. 
ούτε μικρότερο από 300.000 ευρώ (Υ.Α. 1038678/25.4.01) όταν πρόκειται για Α.Ε. (άρθρο 
11 παρ. 1 Ν. 2948/01). Αν είναι μικρότερο, τότε με τη διαφορά γίνεται αύξηση σε μετρητά 
είτε από τους παλαιούς εταίρους ή μετόχους είτε από νέους εταίρους ή μετόχους.

Από την ημερομηνία που συντάσσεται ο ισολογισμός με σκοπό τη μετατροπή και 
μετά, όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τη μετατρεπόμενη επιχείρηση, θεωρείται ότι 
διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρίας που προέρχεται από την μετατροπή αυτή .

Για το λόγο αυτό, μόλις συσταθεί η νέα εταιρία και αμέσως μετά από τις εγγραφές 
της κάλυψης του κεφαλαίου που γίνονται στα βιβλία της, μεταφέρονται τα παραπάνω ποσά 
με συγκεντρωτικές εγγραφές από τα βιβλία της μετατρεπόμενης επιχείρησης στα βιβλία της 
νέας εταιρίας. Δηλαδή, μεταφέρονται τα ποσά όπως αυτά είναι γραμμένα στο αναλυτικό 
ισοζύγιο της τεταρτοβάθμιας ανάπτυξης με χρέωση των χρεωστικών υπολοίπων και με 
πίστωση των πιστωτικών υπολοίπων. Αντί να συντάσσεται καινούργιος ισολογισμός, για τις 
ανάγκες της μετατροπής παίρνεται συνήθως ο τελευταίος ισολογισμός με 31.12 του 
προηγούμενου έτους, που συντάχθηκε στο όνομα της επιχείρησης η οποία μετατρέπεται σε 
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.

13 Φοοολονικέα απαλλανέ€ και οι διευκολύνσεις που παρένονταί από το Ν. 2166/93 
κατά την ιιετατοοπή των επν/ειούσεων

Οι κυριότερες απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2166/93 για τις 
μετατροπές των επιχειρήσεων, είναι οι εξής:

α) Απαλλαγή οπό το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων για το εισφερόμενο κεφάλαιο των 
επιχειρήσεων που μετατρέπονται. Σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε., δεν 
οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων .Αντίθετα , σε περίπτωση μετατροπής ατομικών 
επιχειρήσεων σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων για ολόκληρο
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το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., ή της Α.Ε., διότι δεν έχει καταβληθεί προηγούμενα ο φόρος 
συγκέντρωσης κεφαλαίου (λόγω του ότι ήταν ατομική επιχείρηση και δεν επάγονταν στο 
φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου). Φυσικά, τα παραπάνω ισχύουν σήμερα και για τις 
μετατροπές που γίνονται με βάση τις γενικές διατάξεις (άρθρο 5 Ν. 2954/01, Εγκ. πολ. 
1388/28.12.01).

β) Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Η απαλλαγή αυτή αφορά τα 
εισφερόμενα ακίνητα, τα οποία ανήκουν στην κυριότητα των επιχειρήσεων που 
μετατρέπονται κατά το χρόνο που γίνεται ο μετασχηματισμός. Η απαλλαγή από το φόρο 
μεταβίβασης παρέχεται σε όλα τα ακίνητα που ανήκουν στις μετατρεπόμενες επιχειρήσεις, 
ανεξάρτητα αν αυτά χρησιμοποιούνται για τις*ανάγκες της επιχείρησης ή είναι εκμισθωμένα 
σε τρίτους κατά το χρόνο του μετασχηματισμού.

γ) Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων (Δ.Χ. ή Ι.Χ.).

ΣΗ Μ .: Αν η μετατρεπόμενη επιχείρηση έχει ακίνητα, τότε θα πρέπει για κάθε ακίνητο να υποβληθεί δήλωση 
φόρου μεταβίβασης (Φ.Μ.Α.), που θα επισυναφθεί στο συμβόλαιο, στην οποία δήλωση θα αναγράφεται ως 
δηλωθείσα αξία η λογιστική αξία που προκύπτει από την έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ή 
του Ορκωτού Ελεγκτή ή της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20.

Οι επιχειρήσεις που μετατρέπονται, μπορούν με αίτηση τους προς την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. να ζητήσουν τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου για  το σκοπό της 
μετατροπής και του ελέγχου του ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών τους 
στοιχείων κατά την ημερομηνία της μετάταξης. Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλονται: α) 
Αντίγραφο του ισολογισμού που έχει συνταχθεί για το σκοπό της μετατροπής, β) Αντίγραφο 
της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της (π.χ. του Δ.Σ., του διαχειριστού κλπ.) που θα 
αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν την μορφή της μετατροπής(π.χ. μετατροπή σε 
Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. κλπ.).

Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού κοινοποιείται από τη Δ.Ο.Υ. προς την αιτούσα, 
μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ή μέσα σε 6 βήνες, όταν 
πρόκειται για εξαιρετικούς λόγους (π.χ. λόγω μεγέθους επιχείρησης, ύπαρξη παραβάσεων, 
επισχεθέντα βιβλία κλπ.). Ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. γίνεται μόνο στις εκκρεμείς (ρορολογικές 
δηλώσεις και όχι για την τρέχουσα χρήση, διότι για τη χρήση αυτή που λαμβάνει χώρα η 
μετατροπή δεν έχει υποβληθεί ακόμα η φορολογική δήλωση.

Μετά τον έλεγχο από τη Δ.Ο.Υ. συντάσσεται έκθεση για την επιχείρηση που 
μετατρέπεται, Στη συνέχεια, χορηγείται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στην επιχείρηση 
πιστοποιητικό, με το οποίο πιστοποιείται ότι τα "Εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι
αυτά που εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών της επιχείρησης στις σελίδες.... έω ς........και
η αξία αυτών που εμφανίζεται στον ισολογισμό προκύπτει από τα δεδομένα της απογραφής". 
Το πιστοποιητικό αυτά μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού μετατροπής θεωρημένο από τη 
Δ.Ο.Υ. για την ακρίβεια του θα το χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για την παραπέρα 
διαδικασία του μετασχηματισμού .

Οι επιχειρήσεις που μετατρέπονται μπορεί να μην ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου 
από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις αυτές να 
ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
τους στοιχείων από Ορκωτό Ελεγκτή με ημερομηνία την ημέρα που μετατρέπονται. Στην 
περίπτωση αυτή ,ο Ορκωτός Ελεγκτής θα χορηγήσει στην επιχείρηση που μετατρέπεται το 
παραπάνω πιστοποιητικό και θα θεωρήσει τον ισολογισμό για το σκοπό της μετατροπής. Οι 
επιχειρήσεις όμως μπορούν να ζητήσουν να γίνει ο έλεγχος και η διαπίστωση της λογιστικής 
αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 
(και όχι από τον ορκωτό ελεγκτή ούτε και από τη Δ.Ο.Υ.).

Σε περίπτωση μετατροπής επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/93,τα 
παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις μετατρεπόμενες επιχειρήσεις από τους 
αναπτυξιακούς νόμους Ν.Δ.. 4002/1959, Ν. 289/1976, Ν. 1262/1982,Ν. 1828/1989, Ν. 
1882/1990, Ν. 1892/1990 καιΝ . 2601/98, ισχύουν και για τις νέες εταιρίες που προκύπτουν 
από τη μετατροπή, κατά το μέτρο φυσικά που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των 
κινήτρων αυτών. Δηλαδή ,οι νέες εταιρίες έχουν δικαίωμα να σχηματίζουν π.χ. αφορολόγητα
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αποθεματικά του Ν. 2601/98 για την ακάλυπτη αξία επενδύσεων του νόμου αυτού που 
ενδεχόμενα υφίσταται κατά το χρόνο της μετατροπής, αλλά έχουν όμως και την υποχρέωση 
να καλύπτουν με επενδύσεις τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων π.χ. του 
άρθρου 22 του Ν. 1828/89 τα οποία ενδεχόμενα έχουν σχηματιστεί από τις μετατρεπόμενες 
επιχειρήσεις μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει ο νόμος κλπ.

Οι αφορολόγητες κρατήσεις από τα κέρδη ή τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά 
από τα μη διανεμόμενα κέρδη που υφίστανται στις μετατρεπόμενες επιχειρήσεις, εφόσον 
μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς στη νέα εταιρία, δεν 
υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της μετατροπής.

ΣΗΜ.: Με την εφαρμογή του Ν. 2166/93 δεν θίγονται οι διατάξεις: α)τουάρθρου51 παρ. 1,2,3,5 
και 7 και των άρθρων 53 έως 55 του Ν. 3190/1955 "Περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης” και β) των 
παραγρ. 2,3 και 4 του άρθρου 8, του άρθρου 9 και των άρθρων 69 έως 89 του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί 
ανωνύμων εταιριών", οι οποίες ισχύουν, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται ειδικά με τις διατάξεις 
του παρόντος(π.χ. μη αποτίμηση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων από την εκαμητική 
επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 κλπ.).

1.4 Πόσο διαοκεί υ πρώτη διαχειριστική περίοδος της εταιρία; που προέρχεται από 
Μετατροπή ιιε Βάση το Ν. 2166/93 ΓΕνκ. Υπ. Οικ. 1055240/439/0015/πολ. 1131/9.5.95)

Η εταιρία, που προέρχεται από τη μετατροπή, υποχρεούται να κλείσει την πρώτη 
διαχειριστική της περίοδο στις 30/6 ή στις 31/12 του έτους μέσα στο οποίο έχει ολοκληρωθεί 
η μετατροπή και αν πρόκειται για Α. Ε. του έτους που πήρε τον αριθμό Μ.Α.Ε. από το 
Υπουργείο Εμπορίου. Σε περίπτωση όμως που δεν έχει ασκηθεί κατά το παρελθόν το 
δικαίωμα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου από την εταιρία που 
μετατράπηκε, τότε η πρώτη διαχειριστική περίοδος της νέας εταιρίας που προέρχεται από τη 
μετατροπή μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 24 μήνες μετρούμενες από την ημέρα που 
συντάσσεται ο ισολογισμός με σκοπό τη μετατροπή.

Παράδειγμα προσδιορισμού της πρώτης διαχειριστικής περιόδου της εταιρίας 
που προέρχεται από μετατροπή

Μία Ο. Ε. μετατρέπεται σε Α. Ε. και ο ισολογισμός για τη μετατροπή αυτή 
συντάσσεται με ημερομηνία 30.11.2002, η οποία θεωρείται κατά συνέπεια και ως 
ημερομηνία έναρξης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου για την Α.Ε. Η μετατροπή αυτή 
ολοκληρώνεται και η Α.Ε. παίρνει αριθμό Μ.Α.Ε. από το Υπουργείο Εμπορίου στις30.6.2003

Ζητείται: Να καθοριστεί η ημερομηνία στην οποία θα μπορεί η Α.Ε. να κλείσει τον πρώτο 
της ισολογισμό.

Λύση

α) Αν η Ο.Ε. είχε ασκήσει στο παρελθόν το δικαίωμα της υπερδωδεκάμηνης χρήσης, τότε 
η Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να κλείσει τον πρώτο της ισολογισμό ή στις30.6.03 (7 μήνες) ή
31.12.03 (13 μήνες μετρούμενες από 30.11.02).

β) Αν η Ο.Ε. δεν είχε ασκήσει στο παρελθόν το δικαίωμα υπερδωδεκάμηνης χρήσης, τότε 
η Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να κλείσει τον πρώτο της ισολογισμό ή στις30.6.03 (7 μήνες) ή 
στις 31.12.03 (13 μήνες^ή στις 30.6.04 (19 μήνες).

1.5 Υποτρεώσεκ: τη£ εταιρίας που ποοεοτεται από τη ιιετατοοπή για την τήουσυ του 
Βιβλίου αποθήκης (Ενκ. Υπ. Οικ.1055240/439/0015/πολ. 1131/9.5.95)

Αν η επιχείρηση που μετατρέπεται είχε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, τότε 
και η νέα εταιρία που προέρχεται από τη μετατροπή αυτή είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο 
αποθήκης από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού της μετατροπής. Αν η επιχείρηση
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που μετατρέπεται είχε υπερβεί μια φορά μόνο το όριο τήρησης βιβλίου αποθήκης, τότε η νέα 
εταιρία θεωρείται ότι έχει ξεπεράσει και αυτή μία φορά το όριο και θα υποχρεωθεί να 
τηρήσει βιβλίο αποθήκης, αφού ξεπεράσει σε μία ακόμα χρήση το όριο της αποθήκης. Αν η 
πρώτη διαχειριστική περίοδος της νέας εταιρίας είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 12 μήνες, 
τότε τα ακαθάριστα έσοδα ανάγονται σε ετήσια για να προσδιοριστεί αν υπερβαίνει ή όχι το 
κατώτερο όριο στην τήρηση της αποθήκης. Επίσης, αν η τελευταία διαχειριστική περίοδος 
της παλαιάς εταιρίας που μετατρέπεται δεν ήταν 12 μήνες, τότε και στη ν περίπτωση αυτή 
γίνεται αναγωγή των ακαθάριστων εσόδων σε ετήσια.

Παράδειγμα προσδιορισμού της υποχρέωσης για τήρηση βιβλίου αποθήκης της 
εταιρίας που προέρχεται από μετατροπή

Μία Ο.Ε. (χονδροπωλήτρια με γ' κατηγορίας βιβλία) μετατρέπεται σε Α.Ε. με 
ημερομηνία 30.4.2002. Στην προηγούμενη χρήση 2001 η Ο.Ε. είχε πραγματοποιήσει 
ακαθάριστα έσοδα 2.100.000 ευρώ (το όριο αποθήκης για τη χρήση αυτή ήταν2.000.000 
ευρώ). Από 1.1 - 30.4.02 τα ακαθάριστα έσοδα είναι 980.000 ευρώ (όριο αποθήκης και για τη 
χρήση 2002 είναι 2.000.000 ευρώ). Η μετατροπή ολοκληρώνεται στις 31.10.2002 και η Α. Ε. 
κλείνει τον πρώτο της ισολογισμό με ημερομηνία 31.12.2002.

Ζητείται: Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις της Α.Ε. 
για το βιβλίο αποθήκης.

Λύση

Από 1.1 - 30.4.02 τα ακαθάριστα έσοδα της OJE. είναι 980.000 ευρώ. Τα έσοδα αυτά 
ανάγονται σε ετήσια, οπότε έχουμε:980.000 χ 12 μήνες / 4 μήνες = 2.940.000 ευρώ (υπάρχει 
υπέρβαση του κατώτατου ορίου που είναι 2.000.000 ευρώ). Επειδή, η Ο.Ε. ξεπέρασε το όριο 
αποθήκης δύο φορές (μία φορά το 2001 και μία φορά το 2002), γι’ αυτό το λόγο η Α.Ε. είναι 
υποχρεωμένη από 1.5.02 και μετά να τηρεί βιβλίο αποθήκης. Επειδή όμως η μετατροπή 
ολοκληρώθηκε στις 31.10.02, γι’ αυτό θα πρέπει η Ο.Ε. να τηρήσει βιβλίο αποθήκης από
1.5 .02 - 31.10.02 για λογαριασμό της Α.Ε. και από 1.11.02 που ολοκληρώθηκε η μετατροπή 
και μετά, το βιβλίο αποθήκης θα τηρείται κανονικά από την ίδια την Α.Ε.

ΣΗΜ.: α) Αν η επιχείρηση που μετατρέπεται είχε το ίδιο αντικείμενο εργασιών με τη νέα εταιρία που 
προήλθε από τη μετατροπή και είχε λάβει απόφαση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων που ρύθμιζε θέματα 
βιβλίου αποθήκης και παραγωγής -κοστολογίου, τότε οι ρυθμίσεις της απόφασης αυτής για το χρόνο που ορίζεται 
από αυτήν, μεταφέρονται και έχουν εφαρμογή και για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της νέας εταιρίας (Υπ. Οικ. 
Εγκ. 1055240/πολ. 1131/9.5.95).

β) Σε περίπτωση που η απόφαση για τη μετατροπή ληφθεί μετά από τις 31/7 ή τις31/1 (που είναι σύμφωνα με 
το άρθρο 37 του Κ.Β.Σ. οι τελευταίες προθεσμίες στα αντίστοιχα εξάμηνα για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης 
θεμάτων βιβλίου αποθήκης και βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου), τότε μπορεί να υποβάλλει η εταιρία που 
προέρχεται από τη μετατροπή τη σχετική αίτηση μέχρι και την επομένη της ημερομηνίας του ισολογισμού 
μετατροπής (Εγκ. Υπ. Οικ. 1055240/πολ. 1131/9.5.95).

1.6 Μ ένοι πότε μπορεί να εκδίδει στοιγεία (τιιιολόνια κλπ.)υ επιγείουσυ που 
Μετατρέπεται ιιε την παλιά επωνυαία κλπ. και για  ποια τιαολόνια υποβάλλει υ 
επιγείουσυ αυτή συγκεντρωτικές καταστάσεις (Υπ. Ο ικ. 1055240/439/0015/πολ. 
1131/9.5.95)

Από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού με σκοπό τη μετατροπή και μέχρι 
την ημέρα που η νέα εταιρία αποκτά τη νομική της προσωπικότητα, τα στοιχεία (τιμολόγια 
κλπ.) εκδίδονται όλα στο όνομα της παλιάς επιχείρησης και καταχωρούνται κανονικά στα 
βιβλία της. Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετατροπής, με 
συγκεντρωτικές εγγραφές μεταφέρονται οι καταχωρήσεις αυτές στα βιβλία της νέας εταιρίας.
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Από την ημέρα που η νέα εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα και μέχρι 30μέρες το 
αργότερο, μπορεί ακόμα να εκδίδονται τα στοιχεία με το όνομα και το Α.Φ.Μ. της παλιάς 
επιχείρησης, αλλά τα στοιχεία όμως αυτά θα πρέπει να καταχωρούνται απευθείας στα βιβλία 
τής νέας εταιρίας (και όχι τής παλιάς) (Εγκ.1055240/95).

Στη συνέχεια, όσα στοιχεία εκδόθηκαν με Α.Φ.Μ. της παλιάς επιχείρησης(άσχετα σε 
ποια λογιστικά βιβλία κάταχωρήθήκάν) θα συμπεριλήφθούν στις συγκεντρωτικές 
καταστάσεις της παλιάς επιχείρησης και όσα στοιχεία εκδόθηκαν με το Α.Φ.Μ. της νέας 
εταιρίας θα συμπεριλήφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της νέας εταιρίας (Εγκ. 
1055240/95).

1.7 Υποχρεώσεις νια  το Φ.Π.Α. τ που αωοοούν τόσο την επιγείουση που ιιετατοέπεται 
όσο και τϊϊν εταιρία πού προέρχεται από τϋ ιιετατόόπύ ΓΕνκ. 1055240/πολ. 1131/9.5.951

Η ημερομηνία με την οποία συντάσσεται ο ισολογισμός για τη μετατροπή θεωρείται 
καί ως'ημερομηνία οριστικής παύσης των εργασιών για την παλιά επιχείρηση, καθώς καί ως 
ημερομηνία έναρξης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου για τη νέα εταιρία. Με δεδομένο 
λοιπόν το γεγονός αυτό, ή παλιά επιχείρηση πού μέτατρέπετάΐ, καθώς καί ή νέα έταίρίά που 
προέρχεται από τη μετατροπή αυτή έχουν τις εξής υποχρεώσεις για το Φ.ΠΑ..

Α) Υποχρεώσεις για  το Φ.ΙΙ.Α, που αφορούν την παλιά επιχείρηση που
μετάτρέπετάι

α) Η επιχείρηση που μετάτρέπετάι σε νέα εταιρία υποχρεούται να συμπληρώσει την 
τελευταία περιοδική της δήλωση καί να την υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. μέσα σέ 20 μέρες, 
μετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας σύνταξης του ισολογισμού της μετατροπής.

β) Μέσά σέ 130 μέρες μέτρόύμένές άπό την επόμενη της ημερομηνίας σύνταξης του 
ισολογισμού της μετατροπής συντάσσεται από την επιχείρηση που μετάτρέπετάι η 
έιόίάθάρίστική δήλωσή τού Φ.Π.Α.

γ) Από την ημέρα σύνταξης του ισολογισμού μετατροπής και μέχρι την ημέρα που
ολοκληρώνεται η διαδικασία της μετατροπής, η επιχείρηση που μετάτρέπετάι 
συμπληρώνει κανονικά τις μηνιαίες περιοδικές δηλώσεις και τις υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. μέσα 
στη νόμιμη προθεσμία των 20 ημερών κλπ. Για το μήνα όμως εκείνο μέσα στον οποίο ή νέα 
εταιρία παίρνει Α.Φ.Μ., η παλιά επιχείρηση δεν συμπληρώνει ούτε και υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ 
περιοδική δήλωσή ,διότι την υποχρέωσή δοτή την έχει πλέον ή καινούργια έταίρίά.

δ) Για τις περιοδικές δηλώσεις που συμπληρώνει η παλιά επιχείρηση και οι οποίες 
αφορούν το χρονικό διάστημά άπό τη σύνταξη τού ισολογισμού τής μετατροπής καί μέχρι να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετατροπής, η παλιά επιχείρηση δεν υποβάλλει 
εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α., διότι το χρονικό αυτό διάστημα συμπεριλαμβάνεται 
στην πρώτη εκκαθαριστική δήλωση που υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. η καινούργια εταιρία που 
προέρχεται άπό τή μετατροπή αυτή.

Β) Υποχρεώσεις για το Φ.1Ι.Α. , που αφορούν την καινούργια εταιρία που προέρχεται 
άπό τη μετατροπή

α) Για τη νέα εταιρία που προέρχεται από τη μετατροπή, ως πρώτη περιοδική δήλωση του 
Φ.Π.Α, την οπόίά συμπληρώνέη θέώρέίτάί αυτή που άνάφέρέται στο μήνά έκέινό μέσα στον 
οποίο πήρε Α.Φ.Μ. Π.χ. αν η εταιρία που προέρχεται από μετατροπή πάρει Α.Φ.Μ. στις 
10.3.02, τότέ γιά το μήνα Μάρτιό συμπληρώνει την πρώτη περιοδική της δήλωσή για τό 
Φ.Π.Α., την οποία και υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. μέχριτις20.4.02 (φυσικά και με την παράταση 
πού μπορεί να έχει ή εταιρία λόγω τού τέλέύτάΐου ψηφίου άπό τό Α.Φ.Μ. π.χ. μέχρι 21.4 ή
24.4 κ.ο.κ.).

β) Το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται από την ημέρα σύνταξης του ισολογισμού 
μετατροπής τής παλιάς έπιχ^ίρησης μέχρι και την ημέρά σύνίάξής του πρώτου ισολογισμού 
της καινούργιας εταιρίας που προήλθε από τη μετατροπή, θεωρείται ολόκληρο το χρονικό
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αυτό διάστημα ως τμήμα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου για την καινούργια εταιρία. 
Μετά άπό τη λήξη της πρώτης αυτής διαχειριστικής περιόδου, ή καινούργια εταιρία, που 
προέρχεται από τη μετατροπή, υποβάλλει για την πρώτη διαχειριστική περίοδο μία και μόνο 
εκκαθαριστική δήλωση τού Φ.ΤΙ.Α., και σέ χρονικό διάστημα μέσα σε 130 μέρες. Δηλαδή, 
στην εκκαθαριστική αυτή δήλωση συμπεριλαμβάνονται και όλες οι πράξεις που 
πραγματοποίησε ή μετατρεπόμενή παλιά επιχείρηση για λογαριασμό τής προερχόμενης- άπό 
τη μετατροπή καινούργιας εταιρίας στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας σύνταξης του ισολογισμού μετατροπής και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της 
μετατροπής.

"Οταν συμπληρώνεται η παραπάνω εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α., 
τότε, για το γρόνικό διάστημά πού αεσολαβεί από την ημέρα σύνταΕικ τού 
ισολογισμού μετατροπής και μέχρι την ημέρα που ολοκληρώνεται
ή μετατροπή, γίνονται όι εξής ενέργειες:

1) Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η παλιά επιχείρηση που μετατρέπεται συμπληρώνει, για 
ολόκληρό το χρονικό διάστημά που μεσολαβεί μεταξύ της ημέρας σύνταξης του ισολογισμού 
μετατροπής και του μήνα που προηγείται της ημέρας ολοκλήρωσης της μετατροπής, μηνιαίες 
περιοδικές δηλώσεις τού Φ.Π.Α., τις οποίες καί υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ό.Υ. Ό ι 
περιοδικές αυτές δηλώσεις περιέρχονται στη νέα εταιρία που προέρχεται από τη μετατροπή. 
Μέ βάση λοιπόν τις περιοδικές αυτές δηλώσεις, που αρχίζουν άπό την ήμερά σύντάξής τού 
ισολογισμού μετατροπής και τελειώνουν την ημέρα σύνταξης του πρώτου ισολογισμού της 
νεάς Α.Ε. πού προέρχεται άπό τη μετατροπή αυτή, συνυποβάλλονται στή Δ.Ό.Υ. μαζί με την 
εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α., της νέας εταιρίας. Δηλαδή, ο λογιστής της νέας εταιρίας 
που προέρχεται από τη μετατροπή, συμπληρώνει περιοδικές δηλώσεις για ολόκληρη την 
πρώτη διαχειριστική περίοδο, δηλαδή και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το 
χρόνο σύντάξής τόύ ισολογισμού μετατροπής μέχρι κάι το χρόνο που ολοκληρώνεται ή 
μετατροπή.

2) Μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση τού Φ.Π.Α., συνυποβάλλεται καί μία κατάσταση 
επιχειρήσεων που μετασχηματίσθηκαν σε δύο αντίτυπα, όπου αναγράφονται τα στοιχεία 
της επιχείρησης πού μετατρέπεται και της εταιρίας πού προέρχΒϊάί άπό τη μετατροπή αυτή .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ’

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑΣ Ε.Π .Ε. ΣΕ Α.Ε. Μ Ε ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 
2166/93 (με σύνταξη νέου ισολογισμού)

2.1 Ενέονειεα στα Βιβλία τ ικ  Ε.Π.Ε.

31.10.2002 ΓΕΓΟΝΟΣ

Η εταιρία "Α. Λιανός & Σία" Ε.Π.Ε. είναι υφαντήριο και ιδρύθηκε τηνί9.8.00 με 
εταιρικό κεφάλαιό 600.000 ευρώ και με την υποχρέωσή να σύντάξέι τό δεύτερό ισολογισμό 
της στις 31.12.02 (γιατί ο πρώτος ισολογισμός της είχε ήδη συνταχθεί στις 31.12,2001). Στο 
εταιρικό κεφάλαιό τής Ε.Π.Ε. συμμετέχουν ό Αθανάσιός Λιανός με 60% καί ό Βασίλειός 
Θαλής με 40%. Στις 31.10.02 οι εταίροι της Ε.Π.Ε. αποφασίζουν να μετατρέψουν την 
εταιρία τόϋς δε Α.Ε. που θά φέρει την επωνυμία "Υφαντήριά" Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1) Στις 31.10.02 οι εταίροι της Ε.Π.Ε. θα συνέλθουν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με 
μοναδικό θέμα την μετατροπή της εταιρίας τους δε Α.Ε. Η απόφαση αυτή της Γενίκής- 
Συνέλευσης, όπου αναγράφονται και τα ποσοστά συμμετοχής αυτών στη νέα εταιρία, γίνεται 
με συμβολαιογραφικό έγγραφό, πόί) έχει πανομοιότυπο περιεχόμενό που τό γνωρίζουν όί 
συμβολαιογράφοι και δεν χρειάζεται να το αναπτύξουμε εδώ. Η απόφαση για μετατροπή 
λαμβάνετάί με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου (άρθρου 
38 παρ. 1 Ν. 3190/55).

2) Ο λογιστής της Ε.Π.Ε. θα συντάξει κανονικά ισολογισμό με 31.10.02,όπως ακριβώς θα 
τον σϋνέτάσσέ στις 31.12.02, δηλαδή με απογραφή και με λογιστικές εγγραφές 
προσδιορισμού των αποτελεσμάτων χρήσης. Την απογραφή και τον ισολογισμό που θα 
συντάξει ό λογιστής με 31.10.02,καθώς καί τη γενική εκμετάλλευση, τα αποτελέσματα 
χρήσης και τη διάθεση των κερδών θα τα καταχωρήσει κανονικά στο βιβλίο απογραφών με 
ημερομηνία31.10.02.

20.11.02 ΓΕΓΟΝΟΣ

Στις 20.11.02 ο λογιστής της Ε.Π.Ε. έχει ολοκληρώσει την απογραφή και την 
σύνταξη του Ισολογισμού της 31.10.02.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Καταχωρούνται η απογραφή, ο ισολογισμός, η γενική εκμετάλλευση ,τα αποτελέσματα 
χρήσης και η διάθεση των κερδών στο βιβλίο απογραφών με ημερομηνία 31.10.02, ως εξής:
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Ποοσοτή: θα γραφεί πρώτα η απογραφή, μετά ο ισολογισμός, στη συνέχεια γράφεται η γενική 
εκμετάλλευση και στο τέλος η ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και ο πίνακας διάθεσης 
των κερδών.

2.1.1 Απογραφή με 31.10.2002 της εταιρίας "α. Λιανός & σια" ε.π.ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 
16.10 Έξοδα ίδρυσης & 

α ' εγκατάστασης
16.10.00. 000 Έξοδα α ' εγκατ/σης 
Μείον : 16.99 Αποσβέσμενές άσωμάτές

ακινητοποίησεις
16.99.10.000 Αποσβεσμένα έξοδά 

α’ εγκατ/σης

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -  ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
12.00 Μηχανήματα
12.00. 00.000 Μηχανές ύφανσης 
Μείον : 12.99 Αποσβεσμένα μηχ/τα -

λοιπός εξοπλισμός 
12.99.00.000 Αποσβεσμένα 

μηχ/τα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Μερικά Αναλυτική Συγκεντρωτική 
ποσά στύλο στήλη

40.000

60.000
60.000

- 20.000

20.000

542.000
542.000

500.000

-42.000
42.000

α) Αποθέιιατα
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ
21.00 Κουβέρτες
21.00. 00.000 Αποθέματα άπόγράφής

Κουβέρτες κανονικού μεγέθους 
τεμ. 1.000 χ  150 ευρώ = 150.Q0Q

Β1 Απαιτήσεις
30 ΠΕΛΑΤΕΣ
30.00 Πελάτες εσωτερικού
30.00. 00.000 Αντωνίου Γεώργιός

υ! Αιαθέσιιιο
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 Ταμείο
38.00. 00.000 Ταμείο επιχείρησης 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

150.000
150.000.

150,000

70.000
7Q.QQQ

70.000

140.000
140.000

140.000

900.000
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

TATA ΚΕΦΑΛΑΙΑ
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.06 Εταιρικό κεφάλαιο
40.06.00. 000 Α. Λιανός
40.06.00. 001 Β. Θαλής
41 ΑΠΟΘΕΜΑΊΊΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
41.02 Τακτικό αποθεματικό
41.02.00. 000 Τακτικό αποθεματικό

επιχείρησης
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
42.00 Υπόλοιπό κερδών εις νέο
42.00. 00.000 Υπόλοιπο κερδών

εις νεό 2002

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού
50.00. 00.000 Γ. Αρναούτης
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ 
54.08 Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρων
54.08.00. 000 Φόρος εισοδήματος

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

600.000
360.000
240.000

9.100
9.100

221.900.

221.900

20.000
20.000

49.000
49.000

2.1.2 Ισολογισμός με 31.10.2002 της εταιρίας "Α. ΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ " Ε.Π.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία Αποσβέσεις
κτήσης. __ _______

600.000

9.100

221.900

20.000

49.000

900.000

Αν/στη
ά£ία
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16.10 Έξοδα ίδρυσης και
πρώτης εγκατάστασης 60.000 20.000

IIΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
12 Μ ηχανήματα 542.000 42-000
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 602.00.0 62^00.0

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

α) Αποθέματα
21 Προϊόντα έτοιμα κα ί ήμίτέλή

β) Απαιτήσεις

γ) Διαθέσιμο
38.00 Ταμείο
Σύνολο κοκλοφορούντος ενεργητικού και 
διαθέσιμου

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΠΓΤΙΚΟΥ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

TATA ΚΕΦΑΛΑΙΑ
40.06 Εταιρικό κεφάλαιο 
41.02 Τακτικό αποθεματικό
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βρατυπρόθεσμεο υπονρεώσεκ 
50 Προμηθευτές
54 Υποχρεώσεις από φόρους -  τέλη 
Σύνολό 'υποχρεώσεων

2.13 Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης με 31.10.2002 

ΧΡΕΩΣΗ

40.000

500.000
540.000

150.000

70.000

140.000
360.000

900.000

600.000
9.100
221.900
831.000

20.000

49.000
60.000
900.000
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Αγορές γρύστκ

24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - 
υλικά συσκεύάσίας 

Μείον: Αποθέματα τέλους χρήσης
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - 

υλικά συσκευασίας 
Αγορές και διαφορά (+- αποθεμάτων)

710.000 

-150,000

560.000 560,000

Οργανικά έξοδα
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 30.000
66 Αποσβέσεις 10.000
Σύνολο κόστους εσόδων 670.000
Κέρδη εκμετάλλευσης 280.000
Σύνολο χρέωσης 950.000

ΠΙΣΤΩΣΗ

Πωλήσεις 930.000
71 Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών

Λοιπά οργανικά έσοδα 20.000
74 Επιχορηγήσεις και διάφορά έσοδά πώλησης
Σύνολο Πίστωσης 950.000

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ 31.10.2002

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΥΣ 
ΕΒΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΠΟΣΑ

ΕΞΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥ

ΡΓΙΑΣ
ΠΑΡΑ
ΓΩΓΗΣ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗ
ΤΙΚΗΣ

ΛΕΠΡΟΥ
ΡΓΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥ

ΡΓΙΑΣ
ΔΙΑΘΕ

ΣΗΣ
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 70.000 50.000 15.000 5.000
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 30.000 20.000 3.000 7.000
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 10.000 10.000 - -
ΣΥΝΟΛΑ 110.000 80.000 18.000 12.000

Σ Η Μ .: Το φύλλο μερισμού τω ν εξόδων δεν καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, 
αλλά θεω ρείται όμω ς απαραίτητο για  τον προσδιορισμό του μικτού κέρδους κα ι τω  ν  αποτελεσμάτων, 
χρήσης.

2.1.4. Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης με 31.10.2002
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Κύκλος εργασιών 
Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

Σύνολο
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΓΤΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων

930.000 
-640.000(1)
290.000
20.000
310.000

18.000
12.000 -30.000

280.000

(1)560.000 (Α γορές +· αποθέματα) + 80.000 (έξοδα παραγωγής) = 640.000 ευρώ .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ 31.10.2002

Καθαρά κέρδη χρήσης 
Μείον: Φόρος εισοδήματος 

Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κεοδών γίνεται ως εξής:

280.000
-49.000
231.000

Τακτικό απόθεμα
9.100

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 221.900
Σύνολο 231.000

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

β) Η Ε.Π.Ε. λοιπόν λόγω μετασχηματισμού της σε Α.Ε. θεωρείται ότι παύει να λειτουργεί 
στις 31/10/02. Κατά συνέπεια, μέσα σε 3,5 μήνες (δηλαδή μέχρι 15/2/03) θά πρέπει νά 
υποβληθεί η δήλωση για την επιχειρηματική αμοιβή (άρθρο 60 παρ. 3 Ν. 2238/94) και μέσα 
σε 4 μήνες κάι 10 μέβες(δηλαδή μέχρί τις 10/3/03) θα πρέπέΐ νά υποβληθεί ή δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος της Ε.Π.Ε. (άρθρο 107 παρ. 1 Ν. 2238/94). Επίσης, μέχρι τις 
20/11/02 θα πρέπει νά υποβληθεί η τελευταία περιοδική δήλωση τού Φ.Π.Α. καί μέσα σέ 130 
μέρες δηλαδή μέχρι τις 15/3/03 θα πρέπει να υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. 
γία την Ε .Π .Ε ..

γ) Ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. με ημερομηνία που θα είναι μετά από την31.10.2002 π.χ. 
20.11.02, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ.Ό.Υ. με συνημμένο έναν Ισολογισμό 
της31.10.02. Επίσης, μαζί με την αίτηση επισυνάπτεται και ένα αντίγραφο από τη γενική 
εκμετάλλευση, τά αποτελέσματα χρήσης καί την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης,καθώς 
και ένα αντίγραφο της γενικής συνέλευσης που αφορά την μετατροπή για τη διενέργεια του 
φορολογικού ελέγχου και επαλήθευση του ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης.

4.12.02 ΓΕΓΟΝΟΣ

Διενεργήθηκε, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο φορολογικός έλεγχος που είχε ζητηθεί με 
αίτηση από τον διαχειριστή της Ε.Π.Ε. λόγω μετατροπής της Ε.Π.Β. σε Α.Β.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Ο φοροτεχνικός υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. μεταβαίνει στην έδρα της Ε.Π.Ε. και κάνει 
έλεγχο στο βιβλίο άπογραφών καί ισολογισμών καί όπου άλλου θεωρείται απαραίτητος ένας 
τέτοιος έλεγχος,
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β) Στη συνέχεια, ο ελεγκτής αυτός συντάσσει έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος 
όπου αναγράφει σε ειδικό κεφάλαιό τό ύφος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης. Στην έκθεση αυτή αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης όπως αυτά αναφέρόνται στον 'ισολογισμό Μ  στην άπογραφή της Ε.Π.Ε. με
31.10.02 χωρίς να γίνεται εκτίμηση. Επίσης αναγράφονται οι αποσβέσεις που υπολογίστηκαν 
καί αν αυτές ϋπόλθγίστήΐ^ν σωστά από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι
31.10.02 τυχόν άλλες λογιστικές διαφορές κλπ.

γ) Ένα αντίγραφο από την παραπάνω έκθεση του υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. κοινοποιείται και
στην εταιρία.

4.1.03 ΓΕΓΟΝΟΣ

Το αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης που συντάχθηκε από τους ελεγκτές της Δ.Ο.Υ., 
ήρθε στην Ε.Π.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Με βάση το αντίγραφο αυτό και με βάση όσα άλλα αποφασίζουν αυτοί που 
συμμετέχουν στην Α.Ε. της Α.Ε..

Έστω, ότι συντάχθηκε με ημερομηνία 4.1.03. Μέσα στο καταστατικό της Α.Ε. 
περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων και öl παρακάτω όροι που ενδιαφέρουν τό λογιστήριό.

α) Ο πρώτος ισολογισμός της Α.Ε. θα είναι υπερδωδεκάμηνος και θα συνταχθεί με 
31.12.03. Δηλαδή, θά συμπεριλαμβάνει τό χρονικό διάστημά από 1.11.02 -3 1 .12.Ό3.

β) Από 1.11.02 και μέχρι την καταχώρηση της ΑΈ. στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιριών, οι διενέργόύμενες πράξεις θά κατάχωρούνται στα βιβλία της Ε.Π.Ε. άλλα για 
λογ/σμό όμως της Α.Ε.

γ) Τό μετοχικό κεφάλαιό της Α.Ε. ορίζεται σέ 1.100.000 ευρώ (11.000 ανώνυμες 
κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ).

Tic μετοχές αυτέc θα nc πάρουν τα ε£ής πρόσωπα :
Α. Λιανός 7.000 μετοχές χ 100 ευρω^ 700.000
Β. Θαλής 2.400 μετοχές χ  100 ευρώ= 240.000
Δ. Χόυσίάδης 1.600 μετοχές χ  100 ευρώ^ 160.000(11 
Σύνολο 11.000 μετοχές χ  100 ευρώ= 1.100.000= Μετοχικό Κεφάλαιο

(1)Μ πορούσαν ν α  συμφωνήσουν ο ι τρεις μέτοχος έτσ ι ώ στε να  καταβάλλει ο νέος (τρίτος) μέτοχος 
160.000 ευρώ αλλά ν α  πάρει όμως λιγότερες από 1.600 μ ετοχές οπότε ο ι υπόλοιπες μετοχές θα 
κατανέμονταν στους υπόλοιπους δύο μετόχους οι οποίοι εισφέρουν την Ε .Π .Ε. Ε ίναι θέμα συμφωνίας.

δ) Το μετοχικό κεφάλαιο αποφασίστηκε να καλυφθεί ως ε£ής;

1) Έ να  μέρος του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφ θεί από το
ε τ α ι ρ ι κ ό  κ ε φ ά λ α ι ο  της Ε .Π .Ε . που ε ίνα ι 600.000 κα ι που
κ α τα νέμ ετα ι ως εξής:

2) Το υπόλοιπο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου που είναι 500.000 ευρώ θα καλυφθεί από 
νέες εισφορές που θα καταβάλουν οι παρακάτω μέτοχοι σε μετρητά, ως εξής:

Α. Λιανός 
Β. Θαλής 
Σύνολο

600.000 χ  60% = 360.000
600.000 χ40% = 240.000

600.000

Α. Λιανός 340.000 ευρώ
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Δ. Χουσιάδης 
Σύνολο

160.000 ευρώ
500.000 ευοώ

2.1.5 Πίνακας ανακεφαλαίωσης των ποσών συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι μέτοχοι που θα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο 
της Α.Ε. θα συνεισφέρουν τα εξής ποσά:

Μέτοχοι Ποσά από 
εταιρικό 
κεφάλαιο της 
Ε.Π.Ε.

Νέες 
εισφορές 
σε μετρητά

Μετοχικό κεφάλαιο 
(Ποσά συμμετοχής 
στην Α.Ε.)

Α. Λιανός 
Β. Θαλής 
Δ. Χουσιάδης

360.000
240.000

340.000
160.000

700.000(1)
240.000
160.000

ΣΥΝΟΛΑ 600.000 500.000 1.100.000

(1) 360.000 +  340.000 = 700.000 ευρώ  κ.ο.κ.

ε) Στη συνέχεια, η επιχείρηση προσκομίζει στη Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου δύο 
αντίγραφα από το καταστατικό που συνέταξε. Με βάση αυτά, η Διεύθυνση του Υπουργείου 
Εμπορίου παρέχει την άδεια σύστασης της Α.Ε. ,που φέρει την επωνυμία "Υφαντήρια Α.Ε.", 
εγκρίνει το καταστατικό της Α.Ε. και καταχωρεί την εταιρία στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιριών.

Η εγκριτική αυτή απόφαση μαζί με μια περίληψη του καταστατικού στέλνονται 
απευθείας από τη Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου στο Εθνικό Τυπογραφείο για να 
δημοσιευθούν στην εφημερίδα της Κυβέρνησης .Επίσης ένα αντίγραφο της παραπάνω 
εγκριτικής απόφασης στέλνεται καιστην Α.Ε.

Με βάση το αντίγραφο αυτό η Α.Ε. θεωρεί τα βιβλία και στοιχεία της στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ.

2.2 θεώ οησιι των ποοΒλεπόιιενων από τον κ .Β ..ί Βιβλίων και στοτ/είων νια την από 
αετατοοπύ ποοεΡΥόιιενη Α.Ε.

15.1.03 ΓΕΓΟΝΟΣ

Η εταιρία παρέλαβε από τη Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου την εγκριτική 
απόφαση, πάνω στην οποία είναι γραμμένος και ο Γενικός Αριθμός Μητρώου της Α.Ε. που 
φέρει ημερομηνία 9.1.03.

Φυσικά ένα αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης και μια περίληψη της Α.Ε. 
στέλνονται, με ευθύνη της Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορίου και στο Εθνικό 
Τυπογραφείο για δημοσίευση της εταιρίας στο Φ .Ε.Κ ..

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Ο λογιστής της εταιρίας πηγαίνει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει η Α.Ε. μαζί με ένα καταστατικό 
σύστασης της Α.Ε. επικυρωμένο και με μια φωτοτυπία της εγκριτικής απόφασης. Εκεί 
συμπληρώνει και ορισμένα έντυπα (δήλωση έναρξης εργασιών κλπ.) και καταβάλλει κάποιο 
ποσό χρημάτων. Μ' αυτόν τον τρόπο κάνει την εγγραφή της Α.Ε. στα βιβλία της Δ.Ο.Υ.

β) Στη συνέχεια, ο λογιστής προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία 
που χρειάζονται θεώρηση (βλέπε βιβλία και στοιχεία που πρέπει να θεωρηθούν από τη
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Δ.Ο.Υ, στο βιβλίο "ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ" του καθ. Δ.Ι. ΚΑΡΑ1ΊΑΝΝΗ).

Έστω ότι τα βιβλία και στοιχεία της Α.Ε. θεωρήθηκαν την ίδια μέρα, δηλαδή στις 
15.1.2003 .

Από 9.1.03 που η Α.Ε. απόκτησε τη νομική της προσωπικότητα και μέχρι τις 15.1.03 που 
θεωρήθηκαν τα στοιχεία της A. Ε., επιτρέπεται να εκδίδονται τα στοιχεία της Ε.Π.Ε. αλλά να 
καταχωρούνται όμως στα βιβλία της Α.Ε. . Από τις 15.1.03 και μετά, που θεωρήθηκαν τα 
στοιχεία της Α.Ε. και ακυρώθηκαν τα στοιχεία της Ε.Π.Ε., θα εκδίδονται υποχρεωτικά τα 
στοιχεία της Α.Ε. και θα καταχωρούνται φυσικά όλες οι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της 
Α.Ε.

Σ Η  Μ.: α) Στα αναλυτικά ημερολόγια της Α.Ε. που θεωρήθηκαν στις 15.1.03 αν είναι χειρόγραφα μπορούν 
να καταχωρηθούν πράξεις μέχρι και 15 ημερολογιακές μέρες πριν από τη θεώρηση τους, ενώ αν είναι 
μηχανογραφημένα τα έντυπα (μέσω Η/Υ)μποροόν να καταχωρηθούν και να εκτυπωθούν πράξεις για ολόκληρο 
τον προηγούμενο μήνα από εκείνον της θεώρησης τους.

Ρ) Επιτρέπεται, για χρονικό διάστημα μέχρι 30 μέρες μετρούμενες από τις 9.1.03που η Α.Ε. απόκτηση τη νομική 
της προσωπικότητα και μετά, δηλαδή μέχρι και 7.2.03να πάει ο λογιστής της Α.Ε. στη Δ.Ο.Υ. και να θεωρήσει τα 
βιβλία και στοιχεία της Α.Ε. Μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα των 30 ημερών, θα πρέπει να εκδίδονται τα 
στοιχεία της Ε.Π.Ε., αλλά θα καταχωρούνται όμως απευθείας στα βιβλία της Α.Ε.(Εγκ. Υπ. Οικ. 1055240/πολ. 
1131/9.5.95).

2.3 Εγγραφές στα Βιβλία της Ε.Π.Ε. για τη Μετατροπή της σε Α.Ε. ιιε Βάση το ν. 2166/93

Στα βιβλία της Ε.ΠΈ. και μέσα στο χρονικό διάστημα από 1.11.02 - 9.1.03γίνονται 
οι εγγραφές της μετατροπής της σε Α.Ε. Με τις εγγραφές αυτές, τα ποσά του εταιρικού 
κεφαλαίου χρεώνονται για να εξισωθούν και πιστώνονται οι επί μέρους λογ/σμοί των εταίρων 
μετά αντίστοιχα ποσά που τους αναλογούν στην μετατροπή σύμφωνα με την σχετική 
απόφαση "Περί μετατροπής" της γενικής συνέλευσης των εταίρων. Στη συνέχεια ακολουθούν 
και ορισμένες άλλες εγγραφές μετατροπής καθώς και οι εγγραφές γι’ αυτό κλείσιμο των 
βιβλίων της Ε.Π.Ε., όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω.

Οι εγγραφέα λοιπόν της ιιετατροπύς έγουν την εξιίς σειρά:

α) Ο λογ/σμός "Εταιρικό Κεφάλαιο" που είναι πιστωμένος με 600.000 ευρώ χρεώνεται για 
να εξισωθεί και πιστώνονται οι ατομικοί λογ/σμοί των εταίρων με τα αντίστοιχα ποσά τους. 

Η εγγραφή αυτή γίνεται έστω με ημερομηνία π.χ. 31.12.02, ως εξής:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.06.00.000 Εταιρικό Κεφάλαιο

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.07.00. 000 Α. Λιανός
33.07.00. 001 Β. Θαλής 

Εταιρικό Κεφάλαιο που διατίθεται για 
τη μετατροπή σε Α.Ε.

β) Με το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου που είναι 600.000 ευρώ χρεώνεται ο λογ/σμός
18.00.01.000 "Μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού", με πίστωση 
του λογαριασμού 53.98.00.000 "Υφαντήρια Α.Ε.(από μετατροπή)" με το ίδιο ποσό. Με την 
εγγραφή αυτή απεικονίζονται οι μετοχές που περιέρχονται στους εταίρους της Ε.Π.Ε. λόγω 
μετατροπής της εταιρίας τους σε Α.Ε. Η εγγραφή λοιπόν αυτή γίνεται ως εξής:

600.000

360.000
240.000
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 3 1.12.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

18.00.01.000 Μετοχές μη εισαγμένες στο
χρηματιστήριο 600.000

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.98.00.000 Υφαντήρια Α.Ε.

(από μετατροπή) 600.000
Μετοχές 6.000 των 100 ευρώ από μετατροπή της 
Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

γ) Στη συνέχεια, χρεώνεται ο λογ/σμός 33.07 για να εξισωθεί και πιστώνεται με το ίδιο 
ποσό ο λογ/σμός 18.00, οπότε εξισώνεται και ο λογ/σμός αυτός. Η εγγραφή αυτή γίνεται για 
να απεικονιστεί στα βιβλία της Ε.Π.Ε. ότι τις μετοχές τις πήραν οι δύο εταίροι σύμφωνα με 
όσα σομφωνήθηκαν στην απόφαση για την μετατροπή της εταιρίας τους σε Α.Ε. Η εγγραφή 
λοιπόν γίνεται ως εξής:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 360.000
33.07.00. 000 Α. Λιανός
33.07.00. 001 Β. Θαλής 240.000 

18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

18.00.01.000 Μετοχές μη εισαγμένες στο
χρηματιστήριο 600.000

Μετοχές που αναλογούν στους εταίρους 
της Ε.Π.Ε. που μετατρέπεται σε Α.Ε.

δ) Τα ποσά που απεικονίζονται στο ενεργητικό της απογραφής της Ε.Π.Ε. με 31.10.02 
πιστώνονται για να εξισωθούν και χρεώνεται με το ίδιο ποσό ο λογ. 89.01.00.000, ως εξής:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

89 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
89.01.00. 000 Υφαντήρια Α.Ε. (από μετατροπή)

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
16.10.00. 000 Έξοδα α' εγκατάστασης 
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12.00. 00.000 Μηχανές ύφανσης απογραφής 
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
21.00. 00.000 Αποθέματα απογραφής 
30 ΠΕΛΑΤΕΣ
30.00. 00.000 Αντωνίου Γεώργιος 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00. 00.000 Ταμείο επιχείρησης 

Μεταφορά ενεργητικού στην από μετατροπή Α.Ε.

ε) Οι υπόλοιποι λογ/σμοί (εκτός από το λογ/σμό 40 "Κεφάλαιο") από τα ίδια κεφάλαια, από 
υποχρεώσεις σε τρίτους και από τα αποσβεσμένα πάγια καθώς και ο λογ/σμός
53.98.00. 000με το ποσό 600.000 ευρώ χρεώνονται για να εξισωθούν και πιστώνεται με το 
συνολικό τους ποσό ο λογ/σμός 89.01.00.000, ως εξής:

962.000

60.000

542.000

150.000

70.000

140.000
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31.12.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΧΡΕΩΣΗ

50.00.00.000 Γ. Αρναούτης 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

20.000

54.08.00.000 Φόρος εισοδήματος 
16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

49.000

16.99.10.000 Αποσβ. έξοδα α' εγκατάστασης 
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

20.000

12.99.00.000 Αποσβεσμένα μηχανήματα 
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

42.000

53.98.00. 000 Υφαντήρια Α.Ε. (από μετατροπή)
41.02.00. 000 Τακτικό αποθεματικό επιχείρησης 
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

600.000
9.100

42.00.000 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2002 221.900
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.01.00.000 Υφαντήρια Α.Ε. (από μετατροπή) 

Μεταφοράυποχρεώσεων και αντιθέτων λογ/σμών στην 
από μετατροπή Α.Ε.

ΠΙΣΤΩΣΗ

962.000

2.4 Λογιστικέ: εγγραφές (αγορές - πωλήσεκ κλπ.1 που γίνονται στα Βιβλία τικ Ε.Π.Ε. 
από 1.11.02 ιιεγοτ τις 9.1.03 που ιι Α.Ε. απόκτησε νοιηκυ προσωπικότητα Γγορήγΐΐσυ 
Μ.Α.Ε. από το Υπουργείο Εαπορίορ)

Τα λογιστικά γεγονότα από 1.11.02 - 9.1.03 καταχωρούνται στα βιβλία της 
Ε.Π.Ε. για λογαριασμό της Α.Ε. (άρθρο 2 παρ. 6 Ν. 2166/93). Στη συνέχεια, 
μόλις θεωρήσει η Α.Ε. βιβλία και στοιχεία, μεταφέρονται τα ποσά αυτά στο 
ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Α.Ε. με συγκεντρωτικές εγγραφές και με 
ημερομηνία 9.1.03 αλλά μετά όμως από τις εγγραφές κάλυψης του κεφαλαίου, 
δηλαδή της σύστασης της Α.Ε. και πριν από οποιαδήποτε άλλη εγγραφή. 
Επειδή τα βιβλία της Α.Ε. θεωρήθηκαν στις 15.1.03, στα βιβλία της Ε.Π.Ε. 
μπορεί να καταχωρηθούν πράξεις μέχρι 31.12.02 και οι πράξεις από 1.1.013 
και μετά να καταχωρηθούν κατευθείαν στα βιβλία της Α.Ε. Αυτό γίνεται, διότι 
εφόσον τα βιβλία της Α. Ε. θεωρήθηκαν με ημερομηνία μέχρι 15.1.03, μπορούν να 
καταχωρούνται απευθείας στα βιβλία αυτά της Α .Ε., πράξεις από 1.12.02 και μετά, λόγω του 
γεγονότος ότι η ενημέρωση των βιβλίων του κάθε μήνα μπορεί να γίνει μέχρι και τις 15 του 
επόμενου μήνα. Στην περίπτωση μας όμως έστω ότι καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Ε.Π.Ε. 
όλες οι πράξεις από 1.11.02 - 9.1.03. Για το λόγο αυτό, με 9.1.03 συντάσσονται δύο ισοζύγια. 
Ένα γενικό ισοζύγιο που θα περιλαμβάνει όλες τις λογιστικές κινήσεις από 1.11.02-31.12.02 
(χωρίς να συμπεριλαμβάνονιαι σ' αυτό τα ποσά της απογραφής της 31.10.02. Στη συνέχεια, 
συντάσσεται και ένα άλλο ισοζύγιο που θα περιλαμβάνει μόνο τις λογιστικές κινήσεις από 
1.1.03-9.1.03. Ο διαχωρισμός αυτός είναι υποχρεωτικός διότι οι λογιστικές κινήσεις από
1.1.03 - 9.1.03 συμπεριλαμβάνονιαι στην πρώτη περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α, που θα 
συντάξει η Α.Ε., ενώ για τις κινήσεις από 1.11.02 - 31.12.02 συμπληρώνει κανονικά η Ε.Π.Ε. 
για κάθε μήνα περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α, και τις υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ., αλλά για 
λογαριασμό όμως της Α.Ε.

Τα ισοζύγια λοιπόν αυτά απεικονίζονται με τα υπόλοιπα τους αμέσως 
παρακάτω, ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. ΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
1.11.02-31.12.02
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.00.00.018 Αγορές χρήσης με 18% 190.000
30 ΠΕΛΑΤΕΣ
30.00.00.000 Αντωνίου Γεώργιος 20.000
30,00.00.001 Δαλής Αθανάσιος 10.000
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 95.000
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -
54.00.00.018 Φ.Π.Α, αγορών με 18% 36.000
54.00.02.018 Φ.Π.Α, δαπανών με 18% 900
54.00.04.018 Φ.Π.Α, πωλήσεων με 18% 41.400
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00.00.000 Γ. Αρναούτης 40.500
50.00.00.001 Αναγνώστου Γεώργιος 60.000
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.07.03.001 Γραφική ύλη υποκ. στο Φ.Π.Α. 5.000
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
70.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18% 50.000
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
71.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18% 165.000
ΣΥΝΟΛΑ 356.900 356.900

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. ΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΑΠΟ 1.1.03 - 9.1.03

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Υ Π Ο Λ Ο ΙΠ Α

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.01.00. 018 Αγορές χρήσης με 18%
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00. 00.000 Ταμείο επιχείρησης 
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
71.00. 00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%

10.000

5.000

15.000
ΣΥΝΟΛΑ 15.000 15.000

Στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Ε.Π.Ε. και με ημερομηνία 9.1.03 γίνονται οι 
εγγραφές κλεισίματος των βιβλίων της Ε.Π.Ε. και μεταφοράς των υπολοίπων της στα βιβλία 
της Α ϋ .

Οι εγγραφές αυτές έχουν ως εξής:

I. Με βάση τα υπόλοιπα του γενικού ισοζυγίου στο τιιιερολόγιο διαφόρων πράξεων ττκ 
Α.Ε. γίνονται οι ε£ήε εγγραφές:

α) Πιστώνονται όλα τα χρεωστικά υπόλοιπα του ισοζυγίου της σελ. 108 για να εξισωθούν 
και χρεώνεται με το συνολικό ποσό ο λογ. 89.01.00.000 Υφαντήρια Α.Ε. (από μετατροπή)", 
ως εξής:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
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89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 356.900

190.000

89.01.00.000 Υφαντήρια Α.Ε, (από μετατροπή) 
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18% 
30 ΠΕΛΑΤΕΣ
30.00.00.000 Αντωνίου Γεώργιος 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

20.000
10.000

38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

95.000

54.00.00.018 Φ.Π.Α, αγορών με 18% 36.000
54.00.02.018 Φ.Π.Α, δαπανών με 18% 
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

900

64.07.03.001 Γραφική ύλη υποκ. στο Φ.ΠΑ. 
Για το κλείσιμο των βιβλίων λόγω μετατροπής

5.000

β) Χρεώνονται όλα τα πιστωτικά υπόλοιπα του ισοζυγίου για να εξισωθούν και 
πιστώνεται με το συνολικό ποσό ο λογ. 89.01.00.000Υφαντήρια Α.Ε. (από μετατροπή)", ως 
εξής:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  ΤΕΛΗ
54.00. 04.018 Φ.Π.Α, πωλήσεων με 18% 41.400 
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00. 00.000 Γ. Αρναούτης 40.500
50.00. 00.001 Αναγνώστου Γεώργιος 60.000
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
70.00. 00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18% 50.000
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
71.00. 00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18% 165.000

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.01.00.000 Υφαντήρια Α.Ε. (από μετατροπή) 

Για το κλείσιμο των βιβλίων λόγω μετατροπής

ΠΙΣΤΩΣΗ

356.900

Π. Με Βάση τα υπόλοιπα του ισοΕονίου από 1.1.03-9.1.03 γίνονται οι εξής εγγραφέα:

α) Πιστώνονται οι λογ/σμοί που έχουν χρεωστικά υπόλοιπα για να εξισωθούν και 
χρεώνεται με το συνολικό ποσό ο λογ. 89.01.00.000 "Υφαντήρια Α.Ε. (από μετατροπή)", ως 
εξής:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ



89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.01.00. 000 Υφαντήρια Α.Ε. (από μετατροπή)

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.01.00. 018 Αγορές χρήσης με 18%
3 8 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00. 00.000 Ταμείο επιχείρησης 

Για το κλείσιμο των βιβλίων λόγω μετατροπής

β) Χρεώνονται οι λογ/σμοί που έχουν πιστωτικά υπόλοιπά για να εξισωθούν και 
πιστώνεται με το συνολικό ποσό τους ο λογ/σμός 89.01.00.000, ως εξής:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
71.00. 00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.01.00. 000 Υφαντήρια Α.Ε. (από μετατροπή) 15.000 

Για το κλείσιμο των βιβλίων της Ε.Π.Ε. λόγω μετατροπής

5.000

15.000

10.000

2.5 Λογιστικές éyypatpec στα βιβλία τικ Α.Ε. που ποοέσ/εται από ιιετατοοπό τικ  
Ε.Π.Ε. με Βάση το ν. 2166/93

Η εταιρία "Υφαντήρια" Α.Ε. που προέρχεται από μετατροπή της εταιρίας «Α. 
Λιανός & Σία» Ε.Π.Ε. απόκτησε τη νομική της προσωπικότητα (χορήγηση Μ Α.Ε. από το 
Υπουργείο Εμπορίου) στις 9.1.03 και θεώρησε τα λογιστικά της βιβλία και τα στοιχεία της 
στις 15.1.03.Από 9.1.03- 15.1.03 θα εκδίδονται τα στοιχεία από την Ε.Π.Ε. αλλά θα 
καταχωρούνται όμως απευθείας στα βιβλία της Α.Ε. Από 15.1.03 όμως και μετά θα 
εκδίδονται τα στοιχεία της Α.Ε. και θα καταχωρούνται κανονικά στα βιβλία της ίδιας Α.Ε. 
Πριν όμως από οποιαδήποτε άλλη η εγγραφή στα βιβλία της Α.Ε., θα πρέπει πρώτα να γίνουν 
οι εγγραφές σύστασης της (κάλυψη του κεφαλαίου), στη συνέχεια οι εγγραφές μεταφοράς 
των λογιστικών δεδομένων από την μετατρεπόμενη εταιρία (Ε.Π.Ε.) και έπειτα ακολουθεί η 
εγγραφή για τα έξοδα ίδρυσης της.

Οι εγγραφέ€ λοιπόν της σύστασης της έχουν την εξής σειρά:

9.1.03 ΓΕΓΟΝΟΣ

Τα βιβλία της Α.Ε., όπως προαναφέρθηκε, θεωρήθηκαν στη Δ.Ο.Υ. με ημερομηνία 
15.1.03, αλλά οι εγγραφές όμως της σύστασης γίνονται με ημερομηνία 9.1.03, διότι τότε 
απόκτησε η Α.Ε. τη νομική της προσωπικότητα.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Α.Ε. με ημερομηνία 9.1.03 και με τα ποσά της 
συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο της Α.Ε. γίνονται οι εγγραφές κάλυψης του 
μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
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33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.00. 000 Α. Λιανός/λογ. κάλυψης
33.00. 001 Β. θαλής/λογ. κάλυψης
33.00. 002 Δ. Χουσιάδης/λογ. κάλυψης

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.02.00.000 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 

ανώνυμων κοινών μετοχών 
Εγγραφή κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου 
ως καταστατικό σύστασης

700.000
240.000
160.000

1.100.000

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΓΠΣΤΩΣΗ

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.04.00. 000 Α. Λιανός/οφειλόμενο κεφάλαιο
33.04.00. 001 Β. Θαλής/οφειλόμενο κεφάλαιο
33.04.00. 002 Δ. Χουσίάδης/οφειλόμενο κεφάλαιο 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

700.000
240.000
160.000

33.03.00. 000 Α. Λιανός/λογ. κάλυψης
33.03.00. 001 Β. θαλής/λογ. κάλυψης
33.03.00. 002 Δ. Χουσιάδης/λογ. κάλυψης

Εγγραφή για τα ποσά που εισφέρονται συγχρόνως με την κάλυψη

700.000
240.000
160.000

β) Το ενεργητικό από την απογραφή της μετατροπής χρεώνεται με πίστωση του λογ. 89 
και το παθητικό της ίδιας απογραφής πιστώνεται με χρέωση του λογ. 89, με τη διαφορά 
μόνο, ότι αντί να πιστωθεί ο λογ/σμός 40 "Κεφάλαιο" πιστώνεται ο λογ/σμός 33.04 με 
τεταρτοβάθμιους λογ/σμούς τους εταίρους που συμμετέχουν στην ΕΤΙ.Ε. που μετατράπηκε 
σε Α.Ε. Οι εγγραφές λοιπόν αυτές γίνονται ως εξής:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
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16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
16.10.00.000 Έξοδά ά' εγκατάστασης 60.000
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12.00.00.000 Μηχανές ύφανσης 542.00
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
21.00.00.000 Αποθέματα απογραφής 150.000
30 ΠΕΛΑΤΕΣ 70.000
30.00.00.000 Αντωνίου Γεώργιος
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

140.0038.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

962.00089.00.00.000 Υφαντήρια Α.Ε. (από μετατροπή)
Κάλυψη κεφαλαίου από μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
962.00089.00.00.000 Υφαντήρια Α.Ε, (από μετ/πή Ε.Π.Ε.)

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
360.00033.04.00.000 Α. Λιανός/οφειλόμενο κεφάλαιο

33.04.00.001 Β. Θαλής/οφειλόμενο κεφάλαιο 240.000
41 ΑΠΟΘΕΜΑΉΚΑ

9.10041.02.00.000 Τακτικό αποθεματικό επιχ/σης
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

221.90042.00.00.000 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2002
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00.00.000 Γ. Αρναούτης 20.000
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  ΤΕΛΗ

49.00054.08.00.000 Φόρος εισοδήματος
16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

20.00016.99.10.000 Αποσβ. έξοδα α' εγκατάστασης
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12.99.00.000 Αποσβεσμένα μηχανήματα 42.000

Κάλυψη κεφαλαίου από μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

γ) Οι μέτοχοι καταβάλλουν στην τράπεζα π.χ. στο λογ/σμό καταθέσεων όψης Νο 1321 και με 
ημερομηνία έστω 9.1.03 τις εισφορές τους σε μετρητά . Με βάση λοιπόν τα γραμμάτια 
είσπραξης της τράπεζας και στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων γίνεται η εξής εγγραφή 
(άρθρο 11 παρ. 6 Ν. 2190/20):

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.03.00.000 Λογ/σμός όψης Νο 1321 500.000

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.04.00. 000 Α. Λιανός 340.000
33.04.00. 002 Δ. Χουσιάδης 160.000 

Είσπραξη των ποσών εισφοράς σε μετρητά
ως αποδείξεις Ν ο ...... και Ν ο ......

δ) Στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων και με ημερομηνία 9.1.03 γίνεται η μεταφορά από το 
λογ. 40.02στολογ. 40.00 του ποσού της αξίας μετατροπής και της εισφοράς σε μετρητά ως 
εξής:
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
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40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.02.00.000 Οφειλώμενο μετοχικό κεφάλαιό 

ανώνυμων κοινών μετοχών 
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.00.00.000 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 

ανώνυμων κοινών μετοχών 
Μεταφορά από λογ. 40.02 στο λογ. 40.00 
του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

1.100.000

1.100.000

ε) Η απογραφή και ο ισολογισμός που καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Ε.Π.Ε. με 31.10.02 
θεωρούνται ως απογραφή και ισολογισμός έναρξης για την Α.Ε. που προέρχεται από τη 
μετατροπή της Ε.Π.Ε. Φυσικοί, στην απογραφή έναρξης της Α.Ε. λαμβάνονται υπόψη και τα 
ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές σύστασης της Α.Ε. Δηλαδή, στην απογραφή έναρξης 
της Α.Ε. αναγράφονται αναλυτικά, εκτός από τα μεταφερόμενα περιουσιακά στοιχεία της 
Ε.Π.Ε. και το μετοχικό κεφάλαιο όπου είναι 1.100.000 ευρώ καθώς και οι εισφορές των 
μετόχων σε μετρητά που είναι 500.000 ευρώ οι οποίες απεικονίζονται στις καταθέσεις όψης 
της επιχείρησης . Δηλαδή, η απογραφή και ο ισολογισμός έναρξης της A.É. προκύπτει από 
τις παραπάνω λογιστικές εγγραφές σύστασης.

Έτσι, στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της Α.Ε. γράφονται και πάλι η 
απογραφή και ο ισολογισμός της Ε. Π. Ε. με 31.10.02 (συμπεριλαμβανομένου και του 
μετοχικού κεφαλαίου καθώς και των εισφορών σε μετρητά) ως απογραφή και ισολογισμός 
έναρξης της Α.Ε. Αυτό γίνεται διότι η έναρξη λειτουργίας της Α.Ε. αρχίζει ουσιαστικά από 
1.11.02. Αλλά επειδή όμως η μετατροπή είναι χρονοβόρος, η δραστηριότητα της Α.Ε. από
1.11.02 μέχρι 9.1.03 καταχωρείται στα βιβλία της Ε.Π.Ε. και στη συνέχεια, τα συνολικά ποσά 
της δραστηριότητας αυτής και με ημερομηνία 9.1.03 που χορηγήθηκε στην Α.Ε. ο αριθμός 
Μ.Α.Ε. από το Υπουργείο Εμπορίου μεταφέρονται με μια εγγραφή συγκεντρωτικά κατά 
τεταρτοβάθμιο στα λογαριασμό στα βιβλία της Α.Ε..

Σ Η Μ .: ο) Μπορεί με ημερομηνία 9.1.03 να γίνονται καταχωρήσεις στα βιβλία της Ε.Π.Ε. και με την ίδια 
ημερομηνία να γίνονται επίσης καταχωρήσεις για άλλες κινήσεις και στην Α.Ε.

β) Όταν δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αποθέματος αντί να συντάσσεται απογραφή έναρξης, 
καταχωρουνται αναλυτικά τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού στην εγγραφή ανοίγματος των 
βιβλίων (άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Β.Σ.).

γ) Είτε τα βιβλία της Α. Ε. είναι χειρόγραφα είτε είναι μηχανογραφημένα, μέχρι και ένα μήνα πριν από το μήνα 
τής θεώρησης, όλα τα λογιστικά γεγονότα που έχουν γίνει μπορούν να καταχωρηθούν κατευθείαν στα βιβλία της 
Α.Ε .

δ) Η Ε.Π.Ε. για τα αποτελέσματα που πραγματοποίησε μέχρι 31.10.02 υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογική 
δήλωση μέσα σε 4 μήνες και 10 μέρες μετρούμενες από 1.11.02 και μετά (άρθρο 107 παρ. 1 Ν. 2238/94). Επίσης, 
μέχρι 20.11.02, η Ε.Π.Ε. συμπληρώνει και υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. την τελευταία περιοδική της δήλωση για το 
Φ.Π.Α., και μέσα σε 130 μέρες μετρούμενες από 1.11.02 και μετά υποβάλλει στη Δ .Ο .Υ . Τ ην εκκαθαριστική 
της δήλωση του Φ.Π.Α. Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, η Ε. Π. Ε. συμπληρώνει περιοδικές δηλώσεις 
του Φ.Π.Α., αλλά για λογαριασμό όμως της Α.Ε. στην οποία και τις παραδίδει στη συνέχεια .

ε) Στους μισθωτούς χορηγείται μία μόνο βεβαίωση αποδοχών για όλο το χρονικό διάστημα του ημερολογιακού 
έτους, κατά το οποίο η ίδια επιχείρηση υπήρξε με τη μορφή δύο νομικών προσώπων (Εγκ. Υπ. Οικ. 1035603/πολ. 
1122/93, 1060166/πολ.1165/

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Α.Ε. 
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9.1.03)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μερικά Αναλυτική Συγκεντρωτική



ποσά στήλη

40.000

στήλη

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
16.10 Έξοδα ίδρυσης κάι 

α' εγκατάστασης
16.10.00. 000 Έξοδα α' εγκατ/σης 
Μείον : 16.99 Αποσβεσμένες ασώ-

ματες ακινητοποιήσεις
16.99.00. 000 Αποσβεσμενα έξοδα

ά  εγκατ/σης

ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ. 
12.00 Μηχανήματα
12.00. 00.000 Μηχανές ύφανσης 
Μείον : 12.99 Αποσβεσμενα μηχαν.

- λοιπός εξοπλισμός
12.99.00. 000 Αποσβεσμενα

μηχανήματα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

60.000
60.000

- 20.000

20.000

542.000
542.000

-42.000
42.000

500.000

α) Αποθέματα
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
21.00 Αποθέματα
21.00. 00.000 Αποθέματα απογραφής 
(κουβέρτες κανονικού μεγέθους
τεμ. 1.000 χ 150 = 150.000 ευρώ)

61 Απαιτιίσεκ:
30 ΠΕΛΑΤΕΣ
30.00 Πελάτες εσωτερικού
30.00. 00.000 Αντωνίου Γεώργιος

γ) Διαθέσιμο
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 Ταμείο
38.00. 00.000 Ταμείο επιχείρησης 
38.03 Καταθέσεις όψης
38.03.00. 000 Λογ/σμός όψης 1321

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

150.000
150.000

150.000

70.000
70.000

70.000

140.000
140.000

500.000

640,000

500.000 1.400000

TATA ΚΕΦΑΛΑΤΑ Μερικά Αναλυτική Συγκεντρωτική
ποσά στήλη στήλη



1.100.000
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.00 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
40.00. 00.000 Καταβλημένο Μ.Κ.

ανων. κοινών μετοχών 1.100.000
41 ΛΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
41.02 Τακτικό αποθεματικό
41.02.00. 000 Τακτικό αποθεματικό

επιχείρησης
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο
42.00. 00.000 Υπόλοιπο κερδών

εις νέο 2002

1.100.000

1.100.000

9.100

9.100

221.900

221.900

9.100

221.900

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού
50.00. 00.000 Γ. Αρναούτης
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - 

ΤΕΛΗ
54.08 Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρων
54.08.00. 000 Φόρος εισοδήματος

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

20.000

20.000 20.000

49.000
49.000

49.000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ 9.1.03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία
κτήσης

Αποσβέσεις Αναπόσβεστη
αξία

16.10ΈξοδαίδρυσηςκΜπρώιης
εγκατάστασης

60.000 20.0 00 40.000

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
12 Μηχανήματα 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού

542.000
602.000

42.000
62.000

500.000
540.000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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α) Αποθέματα
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 150,000

Β1 Απαιτήσεις
30 Πελάτες

γ) Διαθέσιμο
38.00 Ταμείο
38.03 Καταθέσεις όψης
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού και διαθεσίμου 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

40.00 Καταβλημένο Μ.Κ. ανωνύμων κοινών μετοχών
41.02 Τακτικό αποθεματικό
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
50 Προμηθευτές
54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 
Σύνολο υποχρεώσεων

ι

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

70.000

140.000

500.000
860.000

1.400.000

1.100.000

9.100
221.900
1.331.000

20.000

49.000
69000

Γ400.000

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1.11.02 - 9.1.03 ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ.

α) Με τα υπόλοιπα του γενικού ισοζυγίου της 31.12.02 στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων 
της Α.Ε. και με ημερομηνία 9.1.03 γίνονται ακριβώς οι αντίθετες εγγραφές από εκείνες που 
έγιναν για το κλείσιμο των βιβλίων της Ε.Π.Ε., μόνο που στην περίπτωση αυτή 
χρεοπιστώνεται ο λογ/σμός 89.00 (αντί του λογ. 89.01). Δηλαδή, γίνονται οι εξής εγγραφές:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ



20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
20.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18% 190.000
3 ΟΠΕΛΑΤΕΣ
30.00.00.000 Αντωνίου Γεώργιος 20.000
30.00.00.001 Δαλής Αθανάσιος 10.000
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 95.000
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 
54.00.00.018 Φ.Π.Α., αγορών με 18% 36.000
54.00.02.018 Φ.Π.Α., δαπανών με 18% 900
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.07.03.001 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφ. 5.000

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.00.00.000 Υφαντήρια Α.Ε.

(από μετατροπή Ε.Π.Ε.) 356.900
Μεταφορά κινήσεων από 1.11.02 - 31.12.02 από Ε.Π.Ε.

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.00.00.000 Υφαντήρια Α.Ε.

(από μετατροπή Ε.Π.Ε.) 356.900
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
54.00. 04.018 Φ.Π.Α., πωλήσεων με 18%
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00. 00.000 Γ. Αρναούτη

41.400

40.500
50.00.00.001 Αναγνώστου Γεώργιος 
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

60.000

70.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18% 50.000
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
71.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%

165.000

Μεταφορά κινήσεων από 1.11.02 - 31.12.02 από Ε. Π. Ε.

β) Με βάση τα υπόλοιπα του ισοζυγίου με 9.1.03 , γίνονται κατά τον ίδιο τρόπο οι εξής εγγραφές:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
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20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.01.00. 018 Αγορές χρήσης με 18%
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00. 00.000 Ταμείο επιχείρησης

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.00.00.000 Υφαντήρια Α.Ε.

(από μετατροπή Ε.Π.Ε.)
Μεταφορά κινήσεων από 1.1.03 - 9.1.03 από Ε.Π.Ε.

5.000

10.000

15.000

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.00.00.000 Υφαντήρια Α.Ε 15·υϋϋ

71 ΠΏΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
71.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18% 15.000

Μεταφορά κινήσεων από 1.1.03 - 9.1.03 από Ε.Π.Ε.

γ) Μετά από τις παραπάνω λογιστικές εγγραφές, όλα τα άλλα λογιστικά γεγονότα (π.χ. έξοδα 
α' εγκαταστάσεων, αγορές, πωλήσεις, εισπράξεις, πληρωμές κλπ.) θα γίνονται στο εξής 
κανονικά στα αναλυτικά ημερολόγια της Α.Ε.

Σ Η Μ .: Οι εισροές και οι εκροές (αγορές, πωλήσεις κλπ.) του χρονικού διαστήματος από 1.1.03 - 9.1.03, παρόλο 
που καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Ε.Π.Ε. και ύστερα μεταφέρθηκαν με συγκεντρωτικές εγγραφές στα βιβλία 
των Α. Ε., συμπεριλαμβάνονται στην περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α., για το μήνα Ιανουάριο που συμπληρώνεται 
από την Α. Ε.

51



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ’

Π Α ΡΑ ΔΕΙΓΜ Α  Μ ΕΤΑ ΤΡΟ Π Η Σ Ο.Ε. Σ Ε  Α .Ε. Μ Ε ΒΑ ΣΗ  ΤΟ  Ν. 2166/93 
(χω ρίς σύνταξη νέου ισολογισμού)

Η εταιρία Α. Μαντάς & Σία Ο.Ε. έχει ως αντικείμενο εργασιών κυρίως τη 
δραστηριότητα να τυπώνει βιβλία και διάφορα άλλα έντυπα. Αναλυτικότερα: α) να 
τυπώνει βιβλία και διάφορα άλλα έντυπα για δικό της λογ/σμό (δραστηριότητα 
παραγωγής), β) να τυπώνει βιβλία και διάφορα άλλα έντυπα για λογαριασμό τρίτων 
(δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών) και γ) να εμπορεύεται χαρτί για εκτυπώσεις 
πάσης μορφής (δραστηριότητα εμπορίας).

Εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσ/νίκης. Το εταιρικό της κεφάλαιο 
είναι 400.000 ευρώ και το αποτελούν 3 εταίροι με τα εξής ποσοστά συμμετοχής:

1. Εταίρος Αντώνιος Μαντάς του Γεωργίου με ποσοστό συμμετοχής 50%
2. Εταίρος Βασίλειος Νιάρχος του Στέργιου με ποσοστό συμμετοχής 40%
3. Εταίρος Γεώργιος Τσάντας του Ευθυμίου με ποσοστό συμμετοχής 10%

Σύνολο ποσοστών συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 100%

Το εταιρικό κεφάλαιο της Ο.Ε., με βάση τα ποσοστά συμμετοχής, κατανέμεται 
στους εταίρους, με βάση τον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΟΙ Ποσοστά συμμετοχής 
στο εταιρικό κεφάλαιο

Εταιρικό
κεφάλαιο 
(σε ευρώ)

Αντώνιος Μαντάς του Γ εωργίου 50% 200.000
Βασίλειος Νιάρχος του Στεργίου 40% 160.000
Γεώργιος Τσαντάς του Ευθυμίου 10% 40.000
Σύνολα 100% 400.000

Η εταιρία Α. Μαντάς & Σία Ο.Ε. τηρεί βιβλία γ' κατηγορίας του Κ. Β. Σ . και 
απεικονίζει στα βιβλία της με ημερομηνία 31.12.01 την αμέσως παρακάτω απογραφή

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ 31.12.2001 ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. ΜΑΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
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Τέταρτο- Δευτερο-
ΕΝΕΡΠΓΠΚΟ βάθμιοι βάθμιοι

λογ/μοί λογ/μοί

10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 
10.00.00.000 Γήπεδο εργοστασίου Σίνδου

225.989
225.989

11 ΚΤΙΡΙΑ -  ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

11.00 Κτίρια
11.00. 00.000 Βιομηχανοστάσιο Σίνδου χωρίς νόμο 
11.99 Αποσβεσμένα κτίρια
11.99.00. 000 Αποσβεσμένο βιομηχανοστάσιο

1.220.500
1220.500

-414.000
414.000

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

12.00 Μηχανήματα
12.00. 00.000 Μηχ/τα απογραφής χωρίς νόμο
12.00. 00.001 Μηχ/τα απογραφής Ν. 1892/90
12.00. 00.002 Μηχ/τα απογραφής Ν. 1828/89 
12.99 Αποσβεσμένα μηχ/τα
12.99.00. 000 Αποσβεσμένα μηχ/τα

2.571.600

200.200
1850.800
520.600

-1.900.600
1900.600

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

13.02 Φορτηγά αυτοκίνητα 
13.02.00.000 Φορτηγά απογραφής χωρίς νόμο 
13.99 Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς 
13.99.02.000 Αποσβεσμένα φορτηγά

64.020

44.814

64.020

-44.814

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

14.00 Έπιπλα
14.00. 00.000 Έπιπλα απογραφής χωρίς νόμο 
14.99 Αποσβεσμένα έπιπλα
14.99.00. 000 Αποσβεσμένα έπιπλα

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

20.00 Αποθέματα
20.00. 00.000 Αποθέματα απογραφής
(Ανάλυση κατά είδος - τιμή - αξία)

21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ

21.00 Αποθέματα
21.00. 00.000 Αποθέματα απογραφής 
(Ανάλυση κατά είδος - τιμή - αξία)

21.500

8.600

55.980

3.110

21.500

-8.600

55.980

3.110

Πρωτο
βάθμιοι
λογ/μοί

225.989

806.500

671.000

19.206

12.900

55.980

3.110
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24Α'«&Ι? ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΛΣΙΑΣ 32.120

24.00 Αποθέματα
24.00. 00.000 Αποθέματα απογραφής 
(Ανάλυση κατά είδος - τιμή - αξία)

30 ΠΕΛΑΤΕΣ

30.00 Πελάτες εσωτερικού
30.00. 00.000 Α. Στέργιου
30.00. 00.001 Β. Γρίβας

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

38.00 Ταμείο
38.00. 00.000 Ταμείο επιχείρησης 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

32.120
32.120

168.320
110.020
58.300

44.500
44.500

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Τέταρτο- Δεύτερο- Πρωτο
βάθμιοι βάθμιοι βάθμιοι 
λογ/μοί λογ/μοί λογ/μοί

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

40.06 Εταιρικό κεφάλαιο
40.06.00. 000 Α. Μαντάς
40.06.00. 001 Β.Νιάρχος
40.06.00. 002 Γ. Τσάντας

400.000

400.000
200.000
160.000
40.000

168.320

44.500

2.039.625
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41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.107310

41.05 Έκτακτο αποθεματικό
41.05.00. 000 Έκτακτο απ/κό απογραφής 
41.08 Αφορολόγητα αποθεματικό
41.08.00. 000 Αφορολόγ. Απ/κόΝ. 1892/90
41.08.00. 001 Αφορ. αποθ. χρήσης 99 Ν. 1828/89

42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

21.510
21.510

928.00
157.800

1085.800

39.500

42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο
42.00.00.000 Υπόλ. κερδών χρήσης 2001 εις νέο

39.500
39.500

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 155.115

50.00 Προμηθευτές εσωτερικού
50.00. 00.000 Α. Ντάνας
50.00. 00.001 Ε. Καντής

52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ

155.115
100.115
55.000

292.600

292.600
52.00 Τράπεζα Εθνική
52.00.00.000 Λογ. δανείου 1379 292.600

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ 29.800

54.00 Φ.Π.Α. 29.800
54.00.99.999 Υπόλοιπο Φ.Π.Α, εις νέο 29.800

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 15300

55.001.Κ.Α. 15-300
55.00.00.000 Λογ/σμός τρέχουσας κίνησης ΙΚΑ 15.300

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2.039.625

Τό Σεπτέμβριο μήνα τού 2002 αποφάσισαν όι εταίροι της εταιρίας Α. Μαντάς & Σία 
Ο.Ε. να την μετατρέψουν σε Α.Ε. με επωνυμία "Μαντάς" Α.Ε.

Ζητείται: Να καταγράφουν οι ενέργειες στα -βιβλία της Ο.Ε. και τής Α.Ε. από την 
ημέρα που αποφασίζεται η μετατροπή μέχρι και την ολοκλήρωση της.
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3.1 Ενέργειες στα Βιβλία της Ο.Ε.

20.9.02 ΓΕΓΟΝΟΣ = ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι εταίροι της εταιρίας "Α. Μαντάς & Σία" Ο. Ε. αποφασίζουν να μετατρέψουν την 
εταιρία τους σε Α.Ε. με βάση το Ν. 2166/93 και με την επωνυμία "Μαντάς" Α.Ε. Για 
το λόγο αυτό, ζήτησαν (μέσω τού δικηγόρου τους) με· αίτηση και με επισυναπτόμενό 
τον ισολογισμό της 31.12.01, από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .Θεσ/νίκης την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων της Ο.Ε., δηλαδή της εταιρίας τους που μετατρέπεται σε 
Α.Ε.

14.10.02 ΓΕΓΟΝΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η επιτροπή προέβη στην εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και τού 
παθητικού της Ο. Ε., όπως αυτά αναγράφονται με λεπτομέρειες στον ισολογισμό της 
επιχείρησής αυτής με 31.12.01 και προκύπτουν από τα βιβλία και- τα στοιχεία της 
μετατρεπόμενης επιχείρησης (Ο.Ε.), τα οποία αυτή εξέτασε με λεπτομέρεια και 
συνέταξε την έκθεση της με ημερομηνία 14.10.02.

10.11.02 ΓΕΓΟΝΟΣ -  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Με βάση τήν έκθεση της επιτροπής όυντάσσεται τό καταστατικό ίδρυσης της Α.Ε. 
από μετατροπή της Ο.Ε, Στο καταστατικό αυτό αναγράφεται ως μετοχικό 
κεφάλαιο της Α.Ε.: ά) το πόσο 400.000 ευρώ που προέρχεται από μετατροπή της 
Ο.Ε. με βάση το Ν. 2166/93 και β) το ποσό 100.000 ευρώ που καταβάλλεται σε 
μετρητά, τά οποία θά καταθέσει ό εταίρος Γεώργιος Τσάντας του Ευθυμίου, διότι 
έτσι συμφωνήθηκε. Το συνολικό λοιπόν κεφάλαιο της Α.Ε. θα είναι 500.000 ευρώ 
(400.000 + 100.000 = 500.000 ευρώ), διαιρούμενο σε 100.000 ονομαστικές μετοχές 
με ονομαστική αξία 5 ευρώ η κάθε μία.

Τις μετοχές αυτές θά τις πάρουν τά εξής πρόσωπά:

Μέτοχοι
Μετοχές

από
μετατρ.

Ο.Ε.

Μετοχές
από

μετρητά

Σύνολο
μετοχών

Ονομα
στική
αξία

Συνολικό
μετοχικό

κεφ.
(ευρώ)

Αντώνιος Μαντάς του Γεωργίου 
Βασίλειος Νιάρχος του Στέργιου 
Γεώργιος Τσάντας του Ευθυμίου

40.000
32.000
8.000

20.000 40.000
32.000
28.000

5 ευρώ 
5 ευρώ 
5 ευρώ

200.000
160.000
140.000

Σύνολο 80.000 20.000 100.000 500.000

Στο ίδιο καταστατικό ίδρυσης της Α.Ε. όι εταίροι- μέτοχοί δηλώνουν και τό εξής: 
ότι: "όλες οι συναλλαγές και οι πράξεις της μετατρεπόμενης Ο.Ε. από τις 31.12.01 μέχρι και 
την ημέρα σύστασης τής Α.Ε. θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό καί γία ωφέλεια της 
συνιστώμενης με το παρόν καταστατικό Α.Ε.".

20.11.02 ΓΕΓΟΝΟΣ -  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
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Η επιχείρηση είχε προσκομίσει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δύο αντίγραφα από 
το καταστατικό που συνέταξε. Με βάση τα καταστατικά αυτά καταχωρείται στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιριών" με ημερομηνία 20.11.02 και έτσι παίρνει η Α.Ε. τον αριθμό Μ.ΑΕ. 
Από την ημέρα αυτή και μετά θεωρείται ότι υφίσταται νόμιμα η Α.Ε. οπότε παύει να 
υφίσταται η Ο.Ε. Οι λογιστικές εγγραφές από 20.11.02 και μετά θα πρέπει να καταχωρούνται 
στα βιβλία της Α.Ε. Τα στοιχεία της Ο.Ε. μπορούν να εκδίδονται νόμιμα μέχρι και 30 μέρες 
ακόμα, δηλαδή μέχρι και τις 19.12.02 (και το αργότερο μέχρι να θεωρηθούν τα στοιχεία της 
Α.Ε. μέσα στο μήνα αυτό), αλλά θα πρέπει όμως να καταχωρούνται τα στοιχεία αυτά στα 
βιβλία της Α.Ε. (και όχι της Ο. Ε.) (Εγκ. Υπ, Οικ. 1055240/95).

Από την ημέρα που θα θεωρηθούν τα στοιχεία της Α.Ε. (και φυσικά μέσα στο 
περιθώριο του μήνα από την απόκτηση του ΜΑΕ ) εκδίδονται υποχρεωτικά τα στοιχεία της 
Α.Ε. και καταχωρούνται όλες φυσικά οι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της Α.Ε.

Για το μήνα Νοέμβριο θα υποβάλλει περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α, μόνο η Α.Ε. (και 
όχι η Ο.Ε.) για όλες τις πράξεις του μήνα Νοέμβριου, άσχετα αν για τις πρώτες 19 μέρες 
(1.11 - 19.11) οι αντίστοιχες πράξεις καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Ο.Ε. Για το λόγο αυτό, 
ο λογιστής της Α.Ε. θα πρέπει να έχει στα χέρια του ένα ισοζύγιο της Ο.Ε. που θα έχει τις 
κινήσεις από 1.1.02-31.10.02 και ένα άλλο ισοζύγιο που θα έχει τις κινήσεις από 1.11.02 - 
19.11.02. Τα ισοζύγια αυτά απεικονίζονται αμέσως παρακάτω ως εξής:

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. ΜΑΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
(ΑΠΟ 1.1.02-31.10.02)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Χ Ρ Ρ Ο Τ Τ Ι Κ '  Δ ΓΤ Τ Τ .Τ Ο Τ Τ ΐΓ  Λ

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
20.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18%
24 Α’ & Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

60.000

24.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18% 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

32.000

38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

23.600

54.00. 00.018 Φ.Π.Α. αγορών με 18%
54.00. 02.018 Φ.Π.Α. δαπανών με 18% 16.560
54.00.04.018 Φ.Π.Α. πωλήσεων με 18% 1.440 21.600
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 
61.03.00.001 Επεξεργασίες υποκείμενες στο Φ.Π.Α.
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

5.000

64.07.03.001 Γραφική ύλη υποκείμενη στο Φ.Π.Α. 
70 ΠΩΛΗΣΕ1Σ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

3.000

70.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18% 
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

80.000

71.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%
73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30.000

73.00.00.018 Παοογέε υπποεσιών νονδοικώε ιιε 18% 10.000
ΣΥΝΟΛΑ 141.600 141.600
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ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. ΜΑΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
(ΑΠΟ 1.11.02-19.11.02)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Υ Π Ο Λ Ο ΙΠ Α

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

20.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18% 
38 Ρ Η Μ Α Τ ΙΚ Α  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

22.000

38.00.00:000 Ταμείο επιχείρησης 3:540
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

54.00. 00.018 Φ.Π.Α. αγορών με 18%
54.00. 04.018 Φ.Π.Α. πωλήσεων με 18% 
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

3.960 4.500

70.00.00.0ί 8 Πωλήσεις χονδρικές με 18% 
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5.000

71.00.00.018 Πωλήσειτ νονδοικέε ιιε 18% 20.000
ΣΥΝΟΛΑ 29.500 29.500

3.2-------Λογιστικές-------erypatpsc------ που - γίνονται------- e ta -------Βιβλία-------tne
Ο .Ε .. ιιέχρι να κλείσουν τα λονιστικάτικ Βιβλία

α) Ο λογ/σμός "Εταιρικό Κεφάλαιό" απεικονίζεται πίστώμένός στην απόγράψή μέ τό 
ποσό 400.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 80.000 μετοχές της Α .Ε .. Με το ποσό αυτό 
λοιπόν, στα βιβλία της Ο. Ε. γίνονται όι. παρακάτω λογιστικές έγγραφες:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.11.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.06.00. 000 Α. Μ ονιάς 200.000
40.06.00. 001 Β. Νιάρχος 160.000
40.06.00. 002 Γ. Τσάντας 40.000

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.07.00. 000
33.07.00. 001
33.07.00. 002

Εταιρικό κεφάλαιο που διατίθεται για τη μετατροπή σε Α.Ε.

18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
18.00.01.000 Μετοχές μη έισαγμένές στο χρήματίσΐήριό 400.000

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.98.00.000 Μανίας Α.Ε. (από μετατροπή) 400.000

Μετοχές 80.000 των 5 ευρώ από μετατροπή της Ο.Ε. σε Α.Ε.

ΠΙΣΤΩΣΗ

200.000
160.000
40.000

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
37.00.000 200.000



18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
18.00.01.000 Μετοχές μη εισαγμ. στο χρημ. 400.000

Μετοχές που αναλογούν στους εταίρους της Ο. Ε. 
από μετατροπή σε Α.Ε.

β) Τα ποσά που απεικονίζονται στο ενεργητικό της απογραφής της Ο. Ε. με 31.12.01 
πιστώνονται για να εξισωθούν και χρεώνεται με το συνολικό ποσό ο λογ: 89:01.00.000. 
Επίσης, τα ποσά που απεικονίζονται στο παθητικό της απογραφής της Ο.Ε. με 31.12.02 
(εκτός από εκείνο του λογ: 40 "Κεφάλαιο"); τα αποσβεσμένα πάγια καθώς και ο λογ/σμός
53.98.00.000 με το ποσό 400.000 ευρώ χρεώνονται για να εξισωθούν και πιστώνεται με το 
συνολικό τους ποσό ο λογ/σμός 89.01.00,000, ως εξής;

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.11.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.01.00.00.000 Μαντάς Α.Ε (από μετατροπή Ο.Ε) 4.407.639

10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
10.00.00.000 Γήπεδο εργοστ. Σίνδου 
11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

225.989

11.00.00.000 Βιομ/σιο Σίνδου χωρίς νόμο 
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1.220.500

12.00.00.000 Μηχ/τα απογραφής χωρίς νόμο 200.200
12.00.00.001 Μηχ/τά απογραφής Ν. 1892/90 1.850.800
12.00.00.002 Μηχ/τα απογραφής Ν. 1828/89 
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

520.600

13.02.00.000 Φορτηγά απογραφής 
14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

64.020

14.00.00.000 Έπιπλα απογραφής χωρίς νόμο 
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

21.500

20.00.00.000 Αποθέματα απογραφής 
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ

55.980

21.00.00.000 Αποθέματα απογραφής 
24 Α’ & Β’ ΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΪΑΣ

3.110

24.00.00.000 Αποθέματα απογραφής 
30 ΠΕΛΑΤΕΣ

32.120

30.00.00.000 Α. Στεργίου 110.020
30.00.00.001 Β. Γρίβας 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

58.300

38.00.00.000 Ταμείο έπιχ/σής 
Μεταφορά ενεργητικού στην από μετατροπή Α.Ε.

44.500
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ΠΙΣΤΩΣΗΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.11.02 ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

ΧΡΕΩΣΗ

53.00.000 Μαντάς Α.Ε. (από μετατροπή) 
41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΤΚΑ

400.000

41.05.00. 000 Έκτακτο άποΟέματίκό
41.08.00. 000 Αφορολόγητο αποθεμ. Ν. 1892/90

21.510
928.000

41.08.00.001 Αφορολόγ. αποθεμ. χρήσης 99 Ν. 1828/89
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ
52.00. 00.000 Λογ/σμός δανείου 1379 292.600
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ = ΤΕΛΗ
54.00. 99.999 Υπόλοιπο Φ.Π.Α. εις νέο 29.800
55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
55.00. 00.000 Λογ/σμός τρέχουσας κίνησης 15.300
11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
11.99.00. 000 Αποσβεσμένο βιομηχανοστάσιο 414.000
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
12.99.00. 000 Αποσβεσμένα μηχανήματα 1.900.600
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
13.99.02.000 Αποσβεσμένα φορτηγά 44.814
14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
14.99.00. 000 Αποσβεσμένα έπιπλα 8.600

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.01.00.000 Μαντάς Α.Ε. (από μετατροπή Ο.Ε.)

Μεταφορά ύπόχρέώσεών και αντίθετων λόγ/σμων 
στην από μετατροπή Α.Ε.

γ) Μέ τά υπόλοιπά του ίσόζϋγίου (από 1.1.02 -? 31.10.02), για να 
στα βιβλία της Ο.Ε. οι παρακάτω λογιστικές εγγραφές.:

4.407.639

50.00. 00.000 Α. Ντάνάς
50.00. 00.001 Ε. Καντής

100.115
55.000
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.11.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.01.00.000 Μαντάς Α.Ε. (από μετατροπή Ο.Ε.) 

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
141.600

20.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18%
24 Λ' & Β’ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

60.000

24.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18% 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

32.000

38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

23.600

54.00. 00.018 Φ.Π.Α, αγορών με 18%
54.00. 02.018 Φ.Π.Α, δαπανών μέ 18% 
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

16.560
1.440

61.03.00.001 Επεξεργασίες υποκείμενες στο Φ.Π.Α. 
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

5.000

64.07.03.001 Γραφική ύλη υποκείμενη στο Φ.Π.Α . 
Για το κλείσιμο των βιβλίων λόγω μετατροπής 

20.11.02
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

3.000

54.00.04.018 Φ.Π.Λ, πωλήσέών με 18% 
70 ΠΩΛΗΣΕ1Σ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

21.600

70.00.00.018 Πώλήσέίς χονδρικές με 18% 
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

80.000

71.00.00.018 Πώλήσέίς χονδρικές με 18% 
73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30.000

73.00.00.018 Παροχές υπηρεσιών χόνδρικώς μέ 18% 
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10.000

89.01.00.000 Μαντάς Α.Ε. (από μετατροπή Ο.Ε.) 
Για το κλείσιμο των βιβλίων λόγω μετατροπής

141.600

δ) Μετά υπόλοιπά του ίσόζύγίου (από 1.11.02 τ 19.11.02), γΐά νά έξίσώθούν τά υπόλοιπά 
αυτά, στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Ο.Ε. γίνονται οι παρακάτω λογιστικές
εγγραφές:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.11.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
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89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.01.00. 000 Μαντάς Α.Ε. (από μετατροπή Ο.Ε.)

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.01.00. 018 Αγορές με 18%
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00. 00.000 Ταμείο επιχείρησης
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
54.00. 00.018 Φ.Π.Α. αγορών με 18%

Για τό κλείσιμό των βιβλίων λόγω μετατροπής
-------------------------20.11.02----------------------------
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ί ΤΕΛΗ
54.00. 04.018 Φ.Π.Α. πωλήσεων με 18%
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
70.00. 00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
71.00. 00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.01.00. 000 Μαντάς Α.Ε. (από μετατροπή Ο.Ε.) 

Για τό κλείσιμό των βιβλίων λόγω μετατροπής

29.500

22.000

3.540

3.960

4.500

5.000

20.000

29.500



3.3 Λ ογιστικά έγγραοεά που γίνονται στα Βιβλία ττΐς Α.Ε.. ιιέ/ο ί να κλείσόυν τά  
λογιστικά ~π^ βιβλία

ο) Όπως προκύπτει, ή Α.Ε. ιδρύεται μέ μετοχικό κεφαλαίο 500.000 ευρώ, διαιρούμενο σε
100.000 μετοχές των 5 ευρώ η κάθε μετοχή. Οι 80.000 μετοχές προέρχονται από μετατροπή 
της Ο.Ε. καί όί υπόλοιπες 20.000 μετοχές από μετρητά πού θα καταβάλλει ό Γεώργιός 
Τσάντας.. Με τα δεδομένα αυτά, στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Α.Ε. γίνονται οι 
παρακάτω λογιστικές εγγραφές σύστασής, ώς εξής:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.11.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.03.00. 000 Αντώνιος Μαντάς
33.03.00. 001 Βασίλειος Νιάρχος
33.03.00. 002 Γεώργιος Τσάντας 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.02.00.000 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 

Εγγραφή κάλυψης Μ.Κ. ως καταστατικό

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.04.00. 000 Αντώνιος Μαντάς
33.04.00. 001 Βασίλειος Νιάρχος
33.04.00. 002 Γεώργιος Τσάντας

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
33.Ό3.00.000 Αντώνιος Μαντάς
33.03.00. 001 Βασίλειος Νιάρχος
33.03.00. 002 Γεώργιος Τσάντας 

Ποσά που εισφέρονται αμέσως με την κάλυψη

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.02.00. 000 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.00. 00.000 Καταβλημένο Μ.Κ. 

Μεταφορά λογ. 40.02 στο λογ. 46.00

200.000
160.000
140.000

500.000

200.000
160.000
140.000

200.000
160.000
140.000

500.000

500.000
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β) Το ενεργητικό της άπόγραφής χρεώνεται με πίάτωσή' ταυ λσγ/μού 89.00.00.000, ενώ το 
παθητικό της ίδιας απογραφής πιστώνεται με χρέωση του λογ/σμού 89.00.00.000, με τη 
διαφορά μόνο, ότι αντί νά πίστωΟεί ό λόγ/σμός 40 "Κεφάλαιό" πιστώνεται ό λόγ/σμός 33.04 
με τεταρτοβάθμιους λογ/σμούς τους εταίρους που συμμετέχουν στην Ο.Ε. που μετατράπηκε 
σέ Α.Ε.. Οι έγγραφες λοιπόν αυτές γίνονται ώς έξης:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.11.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
10.00. 00.000 Γήπέδό εργοστασίου Σίνδού
11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΤΡΙΩΝ
11.00. 00.000 Βίομηχανοστάσίο Σίνδού χωρίς νόμο
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
12.00. 00.000 Μηχανήματα άπόγραφής χωρίς νόμο
12.00. 00.001 Μηχανήματα απογραφής Ν. 1892/90
12.00. 00.002 Μηχανήματα απογραφής Ν. 1828/89
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
13.02.00. 000 Φορτηγά άπόγραφής χωρίς νόμο
14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
14.00. 00.000 Έπιπλα απογραφής χωρίς νόμο 
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.00. 00.000 Αποθέματα απογραφής 
21ΠΡΟΪΟΝΤΛ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ
21.00. 6b.600 Αποθέματα απογραφής
24 Α' & Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
24.00. 00.000 Αποθέματα απογραφής 
30 ΠΕΛΑΤΕΣ
36.66.66.666 Α. Στέργιου
30.00. 00.001 Β. Γρίβας
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00. 00.000 Ταμείο επιχείρησης

89 ΙΣ0Λ0ΠΣΜ ΟΣ
89.00.00.000 Μαντάς Α.Ε.

(από μετατροπή Ο.Ε.)
Κάλυψη κεφαλαίου από μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

225.989

1.220.500

200.200
1.850.800
520.600

64.020

21.500 

55.980 

3.110 

32.120

110.020 
58.300

44.500

4.407.639

ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ 20.11.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
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89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.00.00.000 Μαντάς Α.Ε. (από μετατροπή Ο.Ε.)

11 ΚΤΙΡΙΑ ; ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΗΡΙΩΝ
11.99.00. 000 Αποσβεσμένο βιομηχανοστάσιο
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
12.99.00. 000 Αποσβεσμένα μηχανήματα
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
13.99.02.000 Αποσβεσμένα φορτηγά
14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
14.99.00. 000 Αποσβεσμένα έπιπλα 
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.04.00. 000 Αντώνιος Μαντάς
33.04.00. 001 Βασίλειος Νιάρχος
33.04.00. 002 Γεώργιος Τσάντας
41 ΑΠΟΘΕΜΑΊΊΚΑ
41.05.00. 000 Έκτακτο αποθεματικό απογραφής
41.08.00. 000 Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1892/90
41.08.00. 001 Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/89
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
42.00. 00.000 Υπόλοιπο κερδών χρήσης 01 εις νέο 
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00. 00.000 Α. Ντάνας
50.00. 00.001 Ε, Κοντής 
52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ
52.00. 00.000 Λογ. δανείου 1379
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
54.00. 99.999 Υπόλοιπο Φ.Π.Α, εις νέο
55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
55.00. 00.000 Λογ/σμός τρέχουσας κίνησης ΙΚΑ 
Κάλυψη κεφαλαίου από μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.

4.407.639

414.000

1.900.600 

44.814

8.600

200.000 
160.000
40.000

21.510
928.00
157.800

39.500

100.115
55.000

292.600

29.800 

15.300

(1) Ο Γεώργιος Τσάντας πιστώθηκε μόνο με 40.000 ευρώ. Μέσα σε 2 μήνες από τη σύσταση της Α.Ε., ο Γ 
Τσάντας οφείλει να καταθέσει στην τράπεζα σε ειδικό λογ/σμό καταθέσεων της Α.Ε. το ποσό 100.000 εορώ οπότε 
θα πιστωθεί την ημέρα εκείνη ο λογ. 33.04.00.002 με το ποσό 100.000 ευρώ και θα χρεωθεί με το ίδιο ποσό ο λογ. 
38.03.... καταθέσεις όψης της Α,Ε. Μέσα σ’ ένα δίμηνο θα συνταχθεί φυσικά και το σχετικό πρακτικό από το Δ.Σ. 
για την πιστοποίηση καταβολής του Μ.Κ.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.
Μετά από τις εγγραφές που έγιναν στο ημερολόγιο της Α.Ε., συντάσσεται η 

απογραφή και ο ισολογισμός έναρξης της Α.Ε., ως έξης:

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Α.Ε. 
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1.1.2002)
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
10.00 Γήπεδα — Οικόπεδα
10.00. 00.000 Γήπεδο εργοστασίου Σίνδου
11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
11.00 Κτίρια
11.00. 00.000 Βιομηχανοστάσιο Σίνδου χωρίς νόμο
11.99 Αποσβεσμένα κτίρια
11.99.00. 000Αποσβεσμένο βιομηχανοστάσιο
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
12.00 Μηχανήματα
12.00. 00.000 Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο
12.00. 00.001 Μηχανήματα απογραφής Ν. 1892/90
12.00. 00.002 Μηχανήματα απογραφής Ν. 1828/89
12.99 Αποσβεσμένα μηχανήματα
12.99.00. 000 Αποσβεσμένα μηχανήματα
13 Μ ΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
13.02 Φορτηγά αυτοκίνητα
13.02.00. 000 Φορτηγά απογραφής χωρίς νόμο
13.99 Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς
13.99.02.000 Αποσβεσμένα φορτηγά
14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
14.00 Έπιπλα
14.00. 000 Έπιπλα απογραφής χωρίς νόμο
14.99 Αποσβεσμένα έπιπλα
14.99.00. 000 Αποσβεσμένα έπιπλα 
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.00 Αποθέματα
20.00. 00.000 Αποθέματα απογραφής 
(Ανάλυση κατά είδος - τιμή - αξία)

Τεταρτο-
βάθμιοι
λογ/μοί

Δευτερο
βάθμιοι
λογ/μοί

225.989
225.989

1.220.500
1.220.500

-414.000
414.000

2.571.600
200.200
1.850.000
520.600

-1.900.600
1.900.600

64.020
64.020

-44.814
44.814

21.500
21.500

-8.600
8.600

55.980
55.980

Πρωτο
βάθμιοι
λογ/μοί

225.989

806.500

671.000

19.206

12.900

55.980
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21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜ Α & ΗΜΙΤΕΛΗ
21.00 Αποθέματα
21.00.00.000 Αποθέματα απογραφής 3.110

3.110
3.110

(Ανάλυση κατά είδος - τιμή - αξία)
24 Α'&Β' ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 32.120
24.00 Αποθέματα
24.00.00.000 Αποθέματα απογραφής 
(Ανάλυση κατά είδος - τιμή - αξία)
30 ΠΕΛΑΤΕΣ

32.120
32.120

168.320
30.00 Πελάτες εσωτερικού
30.00. 00.000 Α. Στέργιου
30.00. 00.001 Β. Γρίβας
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

110.020

58.300

168.320

100.000

33.04 Οφειλόμενο κεφάλαιο 
33.04.00.002 Γεώργιος Τσάντας 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

100.000
100.000

44.500
38.00 Ταμείο
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 44.500

44.500

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.139.625

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΠ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1.1.02 - 19.11.02

Τα υπόλοιπα που απεικονίζονται στα ισοζύγια της Ο. Ε. μεταφέρονται στα βιβλία 
της Α.Ε. με βάση τις πιο κάτω λογιστικές εγγραφές:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.11.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.01.00. 018 Αγορές χρήσης με 18%
24 Α’ & Β’ ΥΛΕΣ -  ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
24.01.00. 018 Αγοπές χρήσης με 18%
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00. 00.000 Ταμείο επιχείρησης 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
54.00. 00.018 Φ.Π.Α, αγορών με 18%
54.00. 02.018 Φ.Π.Α. δαπανών με 18 %
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
61.03.00. 001 Επεξεργασίες υποκείμενες στο Φ.Π.Α.
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.07.03.001 Γραφική ύλη υποκείμενη στο Φ.Π.Α.

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.00.00.000 Μαντάς Α Ε. (από μετατροπή Ο.Ε.) 141.600

Μεταφορά κινήσεων από 1.1.02-31.10.02 της Ο.Ε.

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

60.000

32.000

23.600

16.560
1.440

5.000

3.000
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89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.00.00.000 Μαντάς Α.Ε. (από μετατροπή Ο.Ε.) 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ
141.600

54.00.04.018 Φ.Π.Α, πωλήσεων με 18% 
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

21.600

70.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18% 
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

80.000

71.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18% 
73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30.000

73.00.00.018 Παροχές υπηρεσιών 
χονδρικές με 18%

Μεταφορά κινήσεων από 1.1.02 - 31.12.02 της Ο.Ε.
10.000 1(

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20.11.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
20.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18% 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

22.000

38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  ΤΕΛΗ

3.540

54.00.00.018 Φ.Π.Α. αγορών με 18% 
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.960

89.00.00.000 Μαντάς Α.Ε. (από μετατροπή Ο .Ε.) 
Μεταφορά κινήσεων από 1.11.02— 19.11.02 της Ο.Ε.

29.500

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.00.00.000 Μαντάς Α.Ε. (από μετατροπή Ο .Ε.)

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  ΤΕΛΗ
29.500

54.00.04.018 Φ.Π.Α. πωλήσεων με 18% 4.500
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
70.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5.000

71.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18% 
Μεταφορά κινήσεων από 1.11.02-19.11.02 της Ο.Ε.

20.000





ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ’

Μ ΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.Δ. 1297/72

Γενικά
Οχ επιχειρήσεις οποιοσδήποτε μορφής μπορούν να μετατραπούν σε Α.Ε. 

μέχρι και το έτος 2002 με το Ν.Δ. 1297/72, διότι παρατάθηκε η ισχύς του Ν.Δ. 
1297/72 μέχρι 31.12.2002 (άρθρο 6 παρ. 11 Ν. 2873/00). Επίσης,
οι επιχειρήσεις οποιοσδήποτε μορφής (εκτός από Α.Ε.) μπορούν να 
μετατραπούν σε Ε.Π.Ε. (όχι σε μονοπρόσωπη, πολ. 1132/02) με βάση το νόμο 
αυτό. Όσες λοιπόν επιχειρήσεις προτιμούν, μπορούν να μετατραπούν με
βάση το Ν. 1297/72. Οι ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 εφαρμόζονται 
και στις περιπτώσεις μετατροπής κοινοπραξίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου
σε Α.Ε., εφόσον αυτές ασκούν επιχείρηση (Υπ. Οικ. Εγκ. Α. 12570/1987, πολ. 
309 Υπ. Οικ.). Τα ακίνητα που εισφέρονται από ατομική επιχείρηση ή από
Q.E., Ε.Ε. κλπ. λόγω μετατροπής αυτών σε Α.Ε. θα πρέπει να ανήκουν και να 
χρησιμοποιούνται από αυτές πριν από τη μετατροπή (άρθρο 19 Ν. 840/78).
Μετά από αίτηση που υποβάλλει η επιχείρηση στη Διεύθυνση του
Υπουργείου Εμπορίου, συγκροτείται η επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.
2190/20, η οποία αποτιμά υποχρεωτικά όλες τις εισφορές σε είδος (Στ. Ε. 
974/88). Η αποτίμηση όμως αυτή της επιτροπής του άρθρου 9, στην περίπτωση που 
μεταβιβάζονται πάγια στοιχεία για τα οποία οφείλεται Φ.Μ.Α., δεν είναι δεσμευτική για τη 
Δ.Ο.Υ. η οποία μπορεί να προσδιορίσει άλλη αξία για τον υπολογισμό του Φ.Μ.Α. (Υπ. Οικ. 
1039171/πολ. 1180/1994).

1.1 Φορολογικά ευεργετήιιατα του Ν Α  1297/72 που «Φορούν tic μετατροπέα 
επίνειού σεων

α) Η υπεραξία που προκύπτει δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος
(άρθρο 2 παρ. 1 Ν.Δ. 1297/72). Η υπεραξία αυτή προκύπτει κατά τη ν απογραφή των 
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού κατά το χρόνο μετατροπής της επιχείρησης και 
παρακολουθείται υποχρεωτικά σε λογαριασμούς τάξης στη νέα εταιρία που προέρχεται από 
τη μετατροπή αυτή μέχρι το χρόνο διάλυσης της. Οταν η εταιρία αυτή διαλυθεί για
οποιονδήποτε λόγο, τότε η υπεραξία αυτή προστίθεται στα κέρδη της εταιρίας και
φορολογείται σύμφωνα με τη φορολογία που ισχύει κατά το χρόνο αυτό που διαλύεται η 
εταιρία αυτή (άρθρο 2 παρ. 2) .

Για να προσδιοριστεί η υπεραξία που δεν φορολογείται κατά το χρόνο της 
μετατροπής, γίνεται εκτίμηση της αξίας των πάγιων στοιχείων από την επιτροπή του άρθρου9 
του Ν. 2190/20. Η υπεραξία που προκύπτει από την μετατροπή απαλλάσσεται από το φόρο
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κατά το χρόνο της μετατροπής είτε αυτή προέρχεται από εισφορά πάγιων στοιχείων είτε από 
εμπορεύσιμα αγαθά (Στ. Ε. 1802/88).

β) Αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα 
οι αποσβέσεις που υπολογίζονται πάνω στην αναπόσβεστη αξία των πάγιων 
στοιχείων που εισφέρονται από την μετατρεπόβενη επιχείρηση 
προσαυξημένης της αναπόσβεστης αυτής αξίας με την υπεραξία που
προκύπτει κατά τη μετατροπή και αναλογεί σ' αυτήν (άρθρο 2 παρ. 3 Ν.Δ. 
1297/72). Οι υπόλοιπες αποσβέσεις που αναλογούν στην αναπόσβεστη αξία 
των εισφερόμενων από την μετατρεπόμενη επιχείρηση πάγιων στοιχείων δεν 
αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της 
νέας εταιρίας που προέρχεται από τη μετατροπή αυτή.

Κατά συνέπεια, αν μια επιχείρηση έχει υπολογίσει και αποσβέσεις πάνω 
στην υπεραξία η οποία αναλογεί στην αξία του πάγιου περιουσιακού στοιχείου 
που έχει αποσβεστεί, τότε το ποσό αυτών των αποσβέσεων θα προσαυξήσει 
τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης αυτής ως "λογιστική διαφορά" (Εγκ. Υπ. 
Οικ. 26/79) (βλέπε σχετικό παράδειγμα αμέσως παρακάτω στη σελίδα 141). 
Ως αξία κτήσης των πάγιων στοιχείων της Ε.Π.Ε. που μετατρέπεται σε Α.Ε. με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 2190/20, για τον υπολογισμό των 
αποσβέσεων από την Α.Ε., λαμβάνεται η αρχική τους αξία κτήσης, όπως αυτή 
εμφανίζεται στα βιβλία της Ε.Π.Ε. και όχι η αξία των παγίων αυτών στοιχείων 
η οποία προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 9 του Ν. 2190/20, διότι με την 
μετατροπή αυτή δεν επέρχεται κατάλυση του Ν.Π. της Ε.Π.Ε. και ίδρυση της 
Α.Ε., αλλά μεταβάλλεται απλώς ο νομικός τύπος της υφιστάμενης Ε.Π.Ε. σε 
Α.Ε. (Απόφ. Στ. Ε. 217/95 τμ. Β).

Σ Η Μ .: Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του Ν. 1892/90 (καθώς και τα αφορολόγητα
αποθεματικά του Ν. 2601/98) που είχαν σχηματιστεί από επιχειρήσεις που μετατρέπονται 
ή συγχωνεύονται με βάση το Ν.Δ. 1297/72, δεν φορολογούνται κατά τη μετατροπή ή 
συγχώνευση, εφόσον έχουν μεταφερθεί σε ειδικούς λογαριασμούς των εταιριών που
προέκυψαν από τη μετατροπή ή συγχώνευση. Επίσης, η εταιρία, που προέρχεται από 
τη μετατροπή ή από τη συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση το Ν.Δ. 1297/72, 
δικαιούται να σχηματίζει αφορολόγητες εκπτώσεις του Ν. 1892/90 (και αφορολόγητα
αποθεματικά του Ν. 2601/98) για την ακάλυπτη αξία των επενδύσεων που πραγματο
ποιήθηκαν από τις μετασχηματισθείσες επιχειρήσεις (Εγκ. Υπ. Οικ. 1047166/24.4.97).

1.1.1 Παράδειγμα υπολογισμού των αποσβέσεων σε περίπτωση 
μετατροπής επιχείρησης με βάση το Ν.Δ. 1297/72

Η ατομική επιχείρηση "Α" μετατρέπεται στις 4.1.2002 σε Ε.Π.Ε. με βάση το Ν.Δ. 
1297/72. Στα λογιστικά βιβλία της ατομικής επιχείρησης εμφανίζονταν με 31.12.2001 μεταξύ 
άλλων και τα εξής:

α) Ακίνητο με αξία κτήσης (χωρίς αξία οικοπέδου) ευρώ 100.000 και αποσβέσεις που είχαν 
ενεργηθεί πάνω σ' αυτό (αποσβεσμένα ακίνητα) ευρώ 60.000, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί 
φορολογικά.

β) Μηχάνημα "Α" με αξία κτήσης 80.000 ευρώ για το οποίο έχουν ενεργηθεί αποσβέσεις 
μέχρι 31.12.2001 ευρώ 60.000.
γ) Μηχάνημα "Β" με αξία κτήσης 50.000 ευρώ για το οποίο έχουν ενεργηθεί αποσβέσεις 

40.000 ευρώ.
δ) Μηχάνημα "Γ" με αξία κτήσης 50.000 ευρώ για το οποίο έχουν ενεργηθεί αποσβέσεις 

ευρώ 30.000.
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Η επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 εκτίμησε:

α) Το ακίνητο (χτίσματα) της επιχείρησης σε 200.000 ευρώ, 
β) Το μηχάνημα "Α" σε 60.000 ευρώ, 
γ) Το μηχάνημα "Β" σε 40.000 ευρώ, 
δ) Το μηχάνημα "Γ" σε 60.000 ευρώ.

Ζητείται: Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, να υπολογιστούν οι αξίες πάνω 
στις οποίες θα υπολογίζονται στο εξής οι αποσβέσεις στα παραπάνω στοιχεία, 
από τη νέα εταιρία (ΕΤΙ.Ε.).

Λύση

14 ΑΚΙΝΗΤΟ

α) Εξεύρεση αναπόσβεστης αξίας ακινήτου.
Αξία κτήσης ευρώ 100.000 μείον αποσβέσεις, ευρώ 60.000 = 40.000 ευρώ.

β) Υπολογισμός υπεραξίας ακινήτου.
Αξία επιτροπής άρθρου 9 Ν. 2190/1920 ευρώ 200.000 μείον αναπόσβεστη 
αξία ευρώ 40.000 = 160.000 ευρώ υπεραξία.

γ) Υπεραξία που αναλογεί στην αναπόσβεστη αξία ακινήτου.

Υπεραξία ακινήτου ευρώ 160.000 χ  αναπόσβεστηα£ίαευοώ40.000 =64.000 ευρώ
αξία κτήσης 100.000

δ) Αξία πάνω στην οποία θα υπολογίζει στο εξής τις ιρορολογικά αναγνωρίσιμες αποσβέσεις 
ς η νέα εταιρία δηλαδή η Ε.Π.Ε.
Αναπόσβεστη αξία ακινήτου ευρώ 40.000 + υπεραξία που αναλογεί στην αναπόσβεστη αξία 
ευρώ 64.000 = 104.000 ευρώ. Οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό ποσό της 
αξίας εκτίμησης του ακινήτου που είναι 200.000 ευρώ, αλλά θα αναγνωρίζονται φορολογικά 
μόνο οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στην αξία 104.000 ευρώ.

2) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ’·Ά"

Αναπόσβεστη αξία μηχανήματος "Α" = αξία κτήσης ευρώ 80.000 μείον 
αποσβέσεις 60.000 ευρώ = 20.000 ευρώ.

-Υπεραξία μηχανήματος
αξία επιτροπής άρθρου 9 ευρώ 60.000 μείον
αναπόσβεστη αξία 20.000 = 40.000 ευρώ υπεραξία

-Υπεραξία που αναλογεί στην αναπόσβεστη αξία μηχανήματος =

υπεραξία μηχανήματος 40.000 X αναπόσβεστη α£ία 20.000= 100.000 ευρώ
αξία κτήσης ευρώ 80.000

-Αξία πάνω στην οποία θα υπολογίζει στο εξής τις φορολογικά αναγνωρίσιμες αποσβέσεις η 
νέα εταιρία:
Αναπόσβεστη αξία μηχανήματος ευρώ 20.000 + υπεραξία που αναλογεί στην 
αναπόσβεστη αξία 10.000 = 30.000 ευρώ. Οι αποσβέσεις για το μηχάνημα "Α" θα 
υπολογίζονται κάθε χρόνο πάνω στην αξία εκτίμησης που είναι 60.000ευρώ αλλά
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φορολογικά θα αναγνωρίζονται μόνο οι αποσβέσεις που υπολογίζονται πάνω στην αξία των 
30.000 ευρώ.

31 ΜΗΧΑΝΗΜΑ "Β"

Αναπόσβεστη αξία μηχανήματος "Β" = αξία κτήσης ευρώ 50.000 μείον 
αποσβέσεις 40.000 ευρώ = 10.000 ευρώ.

-Υπεραξία μηχανήματος = αξία επιτροπής άρθρου 9 ευρώ 40.000 μείον

αναπόσβεστη αξία 10.000 ευρώ = 30.000 ευρώ υπεραξία.

-Υπεραξία που αναλογεί στην αναπόσβεστη αξία του μηχανήματος —

Υπεραξία μηχανήματος 30.000 χ αναπόσβεστηαέία10.000 =6.000 ευρώ
αξία κτήσης ευρώ 50.000

-Αξία πάνω στην οποία θα υπολογίσει τις φορολογικά αναγνωρίσιμες αποσβέσεις, η νέα 
εταιρία (Ε.Π.Ε.) = αναπόσβεστη αξία μηχανήματος ευρώ 10.000 + υπεραξία που αναλογεί 
στην αναπόσβεστη αξία 6.000 ευρώ - 16.000 ευρώ. Δηλαδή, η Ε.Π.Ε. θα υπολογίζει κάθε 
χρόνο αποσβέσεις πάνω στην συνολική αξία εκτίμησης που είναι 40.000 ευρώ, αλλά 
φορολογικά θα αναγνωρίζονται οι αποσβέσεις που θα αναλογούν πάνω στο ποσό των 16.000 
ευρώ.

41 ΜΗΧΑΝΗΜΑ "Γ"

Αναπόσβεστη αξία μηχανήματος "Γ" = αξία κτήσης ευρώ 50.000 μείον 
αποσβέσεις 30.000 ευρώ = 20.000 ευρώ.

-Υπεραξία μηχανήματος = αξία επιτροπής άρθρου 9 ευρώ 60.000 μείον

αναπόσβεστη αξία 20.000 ευρώ = 40.000 ευρώ.

-Υπεραξία που αναλογεί στην αναπόσβεστη αξία του μηχανήματος =

υπεραξία μηχανήματος 40.000 X αναπόσβεστη α£ία 20.000= 16.000 ευρώ
αξία κτήσης ευρώ 50.000

-Άξια πάνω στην οποία θα υπολογίσει τις φορολογικά αναγνωρίσιμες 
αποσβέσεις η νέα εταιρία (Ε.Π.Ε.) = αναπόσβεστη αξία ευρώ 20.000 + υπεραξία που 
αναλογεί στην αναπόσβεστη αξία 16.000 ευρώ = 36.000 ευρώ.

Δηλαδή, η Ε.Π.Ε. θα υπολογίζει κάθε χρόνο αποσβέσεις πάνω στη συνολική 
αξία εκτίμησης της επιτροπής που είναι 60.000 ευρώ, αλλά φορολογικά θα 
αναγνωρίζονται οι αποσβέσεις που θα αντιστοιχούν στο ποσό 36,000 ευρώ.

γ) Η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών και λοιπών στοιχείων 
που πραγματοποιείται κατά την μετατροπή δεν υπάγεται σε κανένα φόρο, 
ούτε τέλους χαρτοσήμου κλπ. (άρθρο 3 παρ. 1 Ν.Δ. 1297/72). Για να μην 
υπαχθούν σε Φ.Μ.Α. τα ακίνητα της επιχείρησης κατά το χρόνο της μετατροπής της θα 
πρέπει τα ακίνητα αυτά να ανήκουν στην επιχείρηση, που μετατρέπεται και να 
χρησιμοποιούνται από αυτήν (Υπ. Οικ. 1009146/90).

Επίσης, η εταιρία που προέρχεται από τη μετατροπή αυτή θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της το ακίνητο αυτό τουλάχιστον για μια 5ετία 
μετρούμενη από την ημερομηνία μετατροπής της. Κατά τη διάρκεια της
5 ετίας, μπορεί η εταιρία: α) να ενοικιάσει σε τρίτους τα ακίνητα αυτά με την προϋπόθεση
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ότι δεν μεταβάλλεται το κύριο αντικείμενο των εργασιών της 
(Στ. Ε. 1497/89) και β) να πωλήσει τα ακίνητα αυτά με την προϋπόθεση όμως ότι μέσα σε 
δυο χρόνια να αγοράσει άλλα καινούργια πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας που θα τα 
χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της ή θα
χρησιμοποιήσει το ποσό της εκποίησης για εξόφληση δανείων τραπεζών, 
Δημοσίου ή Ι.Κ.Λ.

Αν η επιχείρηση που μετατρέπεται έχει κατά χρήση κάποιο ακίνητο πάνω 
από μία 5ετία και το εισφέρει στην καινούργια εταιρία που προέρχεται από 
τη μετατροπή, τότε δεν πληρώνεται Φ.Μ.Α, εφόσον όμως χρησιμοποιηθεί 
για τις ανάγκες και της νέας εταιρίας τουλάχιστον για μια 5ετία (άρθρο 3 
παρ. 1).

1.2 Με ποιες προϋποθέσεις ιστυουν τα Φορολογικά ευεργετάαατα για τκ  ιιετατοοπες 
f άρθρο 4 Ñ.A. 1297/721

Για να ιστυουν τα φορολογικά εοεργετήιιατα θα πρέπει;

α)Η εταιρία που προέρχεται από τη μετατροπή, να έχει κατά το χρόνο 
της σύστασης της τουλάχιστον 300.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο (αν είναι Α.Ε.), ή 146.735 
ευρώ εταιρικό κεφάλαιο (αν είναι EJI.E .) (Ν. 2579/98 άρθρο 11 , άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 
2948/01, Κ.Υ.Α. 1038678/πολ. 1106/01).

β) Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας σε E.ILE. σε 
Α.Ε., τότε οι μετοχές της Α.Ε., που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου, θα 
είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κοιτά ποσοστό 75% 
του συνόλου τους για μια 5ετία από την ημερομηνία της μετατροπής.

γ) Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας, σε Ε.Π.Ε., τότε 
τα εταιρικά μερίδια του εισφερόμενου κεφαλαίου, θα πρέπει να είναι μη μεταβιβάσιμα κατά 
ποσοστό 75% του συνόλου των για μια 5ετία από τη μετατροπή. Οι μετοχές και τα μερίδια 
που αντιστοιχούν σε καταβολές σε χρήμα μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς κανένα 
περιορισμό (Υπ. Οικ. Εγκ. 25/73).

1.3 Τι γίνεται στην περίπτωση που υ εταιρία υ οποία προέργεται από τη Μετατροπή 
διαλύεται ποιν πεοάσει π 5ετία (άρθρο 5 Ν.Δ. 1297/721

Σε περίπτωση που η νέα εταιρία η οποία προήλθε από μετατροπή διαλυθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο της πενταετίας μετρούμενης από την ημέρα της 
μετατροπής, τότε υποχρεούται αυτή να καταβάλλει το Φ.Μ.Α, και οποιονδήποτε άλλο φόρο ή 
τέλος δεν κατέβαλε στο Δημόσιο κατά την μετατροπή λόγω απαλλαγής.

Στην περίπτωση αυτή οι φόροι και τα τέλη υπολογίζονται roe εξήα

α) Ο φόρος της υπεραξίας που δεν είχε καταβληθεί υπολογίζεται με βάση το συντελεστή 
που φορολογούνται τα κέρδη που δεν διανέμονται κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρίας 
και β) οι λοιποί φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου κλπ. υπολογίζονται με βάση τους συντελεστές 
που ίσχυαν κατά το χρόνο της σύστασης της εταιρίας (δηλαδή κατά το χρόνο της 
μετατροπής).

Οι παραπάνω φόροι και τέλη καταβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς 
προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου με συμπλήρωση σχετικής δήλωσης και μέσα σε προθεσμία 
δύο μηνών από τη διάλυση της (άρθρο 5 παρ. 2 Ν.Δ. 1297/72) .
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1.4 Φορολογικά κίνητρα για τ κ .  αετατοοπέζ  εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Α.Κ. - 
Ε-Π.Ε- ΓΕνκ, Υπ. Οικ. 1038682/ πολ. 1088/27.3.951

Οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.Δ. 
1297/72 παρέχονται και στις περιπτώσεις μετατροπής τεχνικών επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με την κατασκευή τεχνικών έργων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, 
δημοσίων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και είναι εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.). Δηλαδή, επιτρέπεται η μετατροπή 
τεχνικών επιχειρήσεων οποιοσδήποτε νομικής μορφής σε Α.Ε. ή οποιοσδήποτε νομικής 
μορφής (πλην των Α.Ε.) σε Ε.Π.Ε. Δεν μπορούν να μετατραπούν με βάση των διατάξεων του 
Ν.Δ. 1297/72 οι τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή. 
εκμετάλλευση πάσης φύσης ακινήτων (πλην των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων), δηλαδή δεν 
μετατρέπονται με το νόμο αυτό οι οικοδομικές επιχειρήσεις.

1.5 Πρώτη διανειοιστικύ νούσιι εταιοίαα που προέρχεται από ιιετατοοπή ιιε Βάσυ το 
Ν.Α. 1297/72 ή το Ν. 2190/20

Η εταιρία που προέρχεται από τη μετατροπή με βάση το Ν.Δ. 1297/72 ή το Ν. 
2190/20, δεν μπορεί να έχει δικαίωμα υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης για την 
πρώτη μετά από τη μετατροπή διαχειριστική περίοδο, εφόσον το δικαίωμα αυτό έχει ασκηθεί 
από την επιχείρηση που μετατρέπεται (Εγκ. Υπ. Οικ. 1055240/πολ. 1131/9.5.95) .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ’

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α Μ ΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Μ ΙΑΣ Ε.Π .Ε. ΣΕ Α .Ε. Μ Ε ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.Δ.
1297/72

2.1 Παράδειγμα ιιετατροπήο ηι«ς Ε.1Ι.Ε. σε Α.Ε.

Το ίδιο παράδειγμα μπορεί να εφαρμοστεί και στις περιπτώσεις μετατροπής μιας 
επιχείρησης με το Ν. 2190/90 , δηλαδή , χωρίς να εφαρμοστούν οι ευεργετικές διατάξεις του 
Ν.Δ. 1297/72 ή του Ν. 2166/93 . Όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δυο τρόπων 
μετατροπής επισημαίνονται στη λύση του παραδείγματος αυτού.

5.11.02 ΓΕΓΟΝΟΣ

Η εταιρεία “Β. ΑΓΓΕΛΟΥ & Σία” Ε.Π.Ε. είναι κλωστήριο και ιδρύθηκε στις
19.12.01 με εταιρικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ και με την υποχρέωση να συντάξει τον πρώτο 
ισολογισμό της την 31.12.02 . Στο κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. συμμετέχουν ο Β. Αγγέλου με 60% 
και ο Δ.. Ζάρας με 40% . Στις 5.11.02 οι εταίροι της Ε.Π.Ε. αποφασίζουν να μετατρέψουν την 
εταιρεία τους σε Α.Ε. με βάση το Ν.Δ. 1297/72 .

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1) Στις 5.11.02 οι εταίροι της Ε.Π.Ε. θα συνέλθουν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με 
μοναδικό θέμα την μετατροπή της εταιρείας τους σε Α.Ε. Η απόφαση αυτή της Γενικής 
Συνέλευσης γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο , που έχει πανομοιότυπο 
περιεχόμενο που το γνωρίζουν οι συμβολαιογράφοι.

2) Ο λογιστής της Ε.Π.Ε. θα συντάξει κανονικά ισολογισμό με 5.11.02 , όπως ακριβώς θα 
τον συνέτασσε στις 31.12.02 , δηλαδή με απογραφή και με λογιστικές εγγραφές 
προσδιορισμού των αποτελεσμάτων χρήσης .

Την απογραφή και τον ισολογισμό που θα συντάξει ο λογιστής με 5.11.02 θα τα 
καταχωρήσει κανονικά στο βιβλίο απογραφών με ημερομηνία 5.11.02 . Στο βιβλίο 
απογραφών και κάτω από τον ισολογισμό θα πρέπει να γραφούν και η γενική εκμετάλλευση, 
τα αποτελέσματα χρήσης και η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.

ΣΗΜ. : Αν είχε συντάξει ισολογισμό με 31.12.01, τότε δεν θα χρειαζόταν η σύνταξη του παραπάνω 
ισολογισμού , διότι η εκτίμηση της μετατροπής του άρθρου 9 θα γινόταν πάνω στον ισολογισμό της 
31.12.01.

20.11.02 ΓΕΓΟΝΟΣ

Στις 20.11.02 ο λογιστής της Ε.Π.Ε. έχει ολοκληρώσει την απογραφή και τη σύνταξη 
του ισολογισμού της 5.11.02 .
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Καταχωρεί ο λογιστής την απογραφή , τον ισολογισμό , τη γενική εκμετάλλευση , τα 
αποτελέσματα χρήσης και τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης στο βιβλίο απογραφών και 
ισολογισμών με ημερομηνία 5.11.02, ως εξής :

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ 5.11.2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “Β. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ” Ε.Π.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μερικά
ποσά

Αναλυτική Συγκεντρωτική 
στήλη στήλη

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
16.10 Έξοδα ίδρυσης & α'εγκατάστασης 
16.10.00.000 Έξοδα α'εγκατ/σης 
Μείον : 16.99 Αποσβεσμένες ασώ-

ματες ακινητοποιήσεις 
16.99.10.000 Αποσβεσμένα έξοδα 

α'εγκατ/σης

100.000
100.000

-40.000

60.000

40.000

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα
10.00. 00.000 Οικόπεδα απογραφής
11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
11.00 Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων
11.00. 00.000 Κτίρια απογραφής 
Μείον : 11.99 Αποσβεσμένα κτίρια -

εγκαταστάσεις κτιρίων
11.99.00. 000 Αποσβεσμένα

κτίρια
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ Α-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.
12.00 Μηχανήματα
12.00. 00.000 Μηχαν/τα απογραφής 
Μείον : 12.99 Αποσβεσμένα μηχανή-

μάτα-λοιπός εξοπλισμός
12.99.00. 000 Αποσβεσμένα

μηχανήματα

100.000

476.000

76.000

125.000

25.000

100.000

476.000 

-76.000

125.000

-25.000

100.000

400.000

100.000
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

αΐ Αποθέματα
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 
21.00 Νήματα
21.00.00.000 Αποθέματα απογραφής
Νήματα ποιότητας Α
κιλά 1.000 χ 20 ευρώ = 20.000 ευρώ

20.000

βΐ Απαιτήσεις 
30 ΠΕΛΑΤΕΣ
30.00 Πελάτες εσωτερικού 20.000
30.00. 00.000 Β. Βασδέκης 20.000 
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.07 Δοσοληπτικοί λογ/μοί εταίρων 40.000
33.07.00. 000 Β. Αγγέλου 40.000

γΐ Διαθέσιμο
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 Ταμείο 100.000
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 100.000

20.000

20.000

40.000'

100.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 840.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
40.06 Εταιρικό κεφάλαιο 
40.06.00.000 Β. Αγγέλου 300.000

500.000

40.06.00.001 Δ. Ζάρας 
41 ΑΠΟΘΕΜΑΊΠΚΑ

200.000

41.02 Τακτικό αποθεματικό 
41.02.00.000 Τακτικό αποθεμ. επιχ. 
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

3.250
3.250

42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 
42.00.00.000 Υπόλοιπο κερδών

79.250

εις νέο 2002 79.250

500.000

3.250

79.250

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ



240.00050 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού 240.000
50.00. 00.000 Γ. Γαρίδας 240.000 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ
54.08 Λογ/μός εκκαθάρισης φόρων 17.500
54.08.00. 000 Φόρος εισοδήματος 17.500

17.500

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 840.000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 5.11.2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “Β. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ” Ε.Π.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη
κτήσης αξία

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
16.10 Έξοδα ίδρυσης & α'εγκατ. 100.000 40.000

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 100.000
11 Κτίρια και τεχνικά έργα 476.000
12 Μηχανήματα-λοιπός εξοπλισμός 125.000
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 701.000

76.000
25.000
101.000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΊΊΚΟ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

60.000

100.000
400.000
100.000
600.000

αΐ Αποθέαατα
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 20.000

Β> Απαιτήσεις
30 Πελάτες 20.000
33 Χρεώστες διάφοροι 40.000

νΐ ΑιαΟέσιιιο
38.00 Ταμείο 100,000
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού και διαθέσιμου 180.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 840.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ



ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
40.06 Εταιρικό κεφάλαιο 
41.02 Τακτικό αποθεματικό 
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

500.000
3.250

79.250
582.500

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Βραγυπρόθεσιιες υπογρεώσεις 
50 Προμηθευτές
54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
Σύνολο υποχρεώσεων 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

240.000 
17.500

257.500
840.000

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕ 5.11.2002 

ΧΡΕΩΣΗ

Αγορές ΥΡύ<ηκ

24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-
υλικά συσκευασίας 400.000

Μείον Αποθέματα τέλους χρήσης 
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-

υλικά συσκευασίας —~------
Αγορές και διαφορά (+- αποθεμάτων) 400.000 400.000

Οργανικά έξοδα

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
62 Παροχές τρίτων 40.000
66 Αποσβέσεις 50.000
Σύνολο κόστους εσόδων 550.000
Κέρδη εκμετάλλευσης 100.000
Σύνολο χρέωσης 650.000

ΠΤΣΤΩΣΗ

Πωλήσεις έτοιμων και ημιτελών 650.000
Σύνολο

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ 5.11.2002
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ΛΟΓ7ΜΟΙ ΚΑΤ’ 
ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΠΟΣΑ

ΕΞΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥ

ΡΓΊΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗ
ΤΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥ
ΡΓΊΑΣ

ΕΞΟΔΑ
ΛΕΙΤΟΥ

ΡΓΊΑΣ
ΔΙΑΘΕ

ΣΗΣ
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ 60.000 40.000 20,000 -

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 40.000 20.000 18.000 2.000
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
50.000 30.000 12.000 8.000

ΣΥΝΟΛΑ 150.000 90.000 50.000 10.000

ΣΗΜ. : Το φύλλο μερισμού των εξόδων δεν γράφεται στο βιβλίο απογραφών ισολογισμών , αλλά 
είναι όμως απαραίτητο για την σύνταξη των καταστάσεων ( “Αποτελεσμάτων χρήσης” κλπ.).

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 5.11.2002

Κύκλος εργασιών 650.000
Μείον : Κόστος πωλήσεων -490.000*

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 160.000
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 50.000

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 10.000 -60.000

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων 100.000

* 400.000 (αγορές και διαφορά αποθεμάτων) + 90.000 (έξοδα παραγωγής) = 490.000 ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ 5.11.2002

Καθαρά κέρδη χρήσης 100.000
Μείον : Φόρος εισοδήματος -17.500

Κέρδη προς διάθεση 82.500

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

Τακτικό αποθεματικό 3.250
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 79.250
Σύνολο 82.500

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

β) Ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. με ημερομηνία που θα είναι μετά από την 5.11.2002 π.χ.
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26.11.02 . υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου, για συγκρότηση της 
επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190 , με σονημμένα ένα παράβολο π.χ. των 900 ευρώ του 
Δημοσίου και ένα αντίγραφο του ισολογισμού της 5.11.02 . Ίδια αίτηση και με φωτοτυπίες 
του παραβόλου και του ισολογισμού υποβάλλει ο διαχειριστής συγχρόνως και στο Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για να ορίσουν οι αρμόδιοι του Επιμελητηρίου τον 
εκπρόσωπό τους.

6.12.02 ΓΕΓΟΝΟΣ

Η αίτηση για την μετατροπή που υποβλήθηκε την 26.11.02 εγκρίθηκε από τη 
Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου και έστω ότι στις 6.12.02 συγκροτείται η επιτροπή.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Η επιτροπή θα μεταβεί στην έδρα της εταιρείας και θα κάνει έλεγχο στο βιβλίο 
απογραφών και ισολογισμών και όπου αλλού θεωρείται απαραίτητος ένας τέτοιος έλεγχος.

β) Στη συνέχεια η επιτροπή θ α  σ υ ν τ ά ξ ε ι  έ κ θ ε σ η  γ ι α  τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  
τ ο υ  π α ρ α π ά ν ω  ι σ ο λ ο γ ι σ μ ο ύ .  Στην έκθεση αυτή , η επιτροπή εκτιμά τα 
στοιχεία της επιχείρησης ως εξής:
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΛΟΓ/ΜΟΙ

ΙΣΟΛΟΓΙ
-ΣΜΟΣ

ΜΕ
5.11.02

ΑΠΟΤΙ
ΜΗΣΗ 
ΜΕ ΤΟ 
Ν. 2190

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΛΟΓ/ΜΟΙ

ΙΣΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ

ΜΕ
5.11.02

ΑΠΟΤΙ
ΜΗΣΗ ΜΕ 

ΤΟΝ. 
2190

16 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 60.000 - 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Λ  Λ ί \  Λ Λ Λ

10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 100.000 300.000 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 500.000 4 4 υ . υ υ υ

11 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 400.000 800.000 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 3.250
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 100.000 200.000 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 79.250 Λ Π Λ

21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ 20.000 20.000 54 ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- 240.00
Ζ 4 υ , υ υ υ

1 Π  £ Λ Λ

30 ΠΕΛΑΤΕΣ 20.000 20.000 ΤΕΛΗ 17.500
ι /ουυ

*7ΛΛ Λ Λ Λ

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 40.000 - ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΑΠΩΝ -
/ υ ν . υ υ υ

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 100.000 100.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 840.000 1.440.000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 840.000 1.440.000



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) Η επιτροπή θεωρεί ότι τα έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης (ευρώ 60.000) δεν μπορούν 
ν'αποτελέσουν στοιχείο του Ενεργητικού και τα μηδενίζει.

2) Στους “χρεώστες” υπάρχει το ποσό 40.000 ευρώ που είναι οι προκαταβολές που έχει 
πάρει ο διαχειριστής Β. Αγγέλου έναντι κερδών χρήσης. Το ποσό αυτό , η επιτροπή το 
αφαιρεί από την αναλογία του στα καθαρά κέρδη και γιαυτό το μηδενίζει.

3) Η επιτροπή του άρθρου 9 εκτιμά τα οικόπεδα στο ποσό 300.000 ευρώ , τα κτίρια στο 
ποσό 800.000 ευρώ και τα μηχανήματα στο ποσό 200.000 ευρώ. Η εκτίμηση γίνεται 
χωριστά στο καθένα από τα πάγια αυτά στοιχεία ( π.χ. χωριστά για το καθένα 
μηχάνημα κλπ. ). Τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού εκτιμούνται από την επιτροπή 
στην ίδια αξία που απεικονίζονται και στον ισολογισμό.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1) Τα “έξοδα πολυετούς απόσβεσης ” που είναι 60.000 ευρώ μηδενίζονται από την 
επιτροπή, οπότε το κεφάλαιο γίνεται 440.000 ευρώ (500.000 -  60.000 = 440.000 ευρώ).

2) Η επιτροπή εκτιμά ότι τα κέρδη χρήσης που δεν μοιράστηκαν στους εταίρους έχουν ως 
εξής:

Β. Αγγέλου 79.250 χ  60% = 47.550 -  40.000 
Δ. Ζάρας 79.250 χ  40% =
Σύνολο

3) Τα υπόλοιπα στοιχεία του παθητικού εκτιμούνται από την επιτροπή στις ίδιες αξίες .

4) Από την έκθεση αυτή προκύπτει υπεραξία εκτίμησης παγίων στοιχείων 700.000 ευρώ.
Η υπεραξία αυτή των πάγιων στοιχείων κατανέμεται στα επί μέρους πάγια ως εξής :

Υπεραξία πάγιων στοιχείων
Πάγια Αξία ισολογισμού Αξία αποτίμησης Υπεραξία
10 Εδαφικές εκτάσεις 100.000 300.000 200.000
11 Κτίρια 400.000 800.000 400.000
12 Μηχανήματα 100.000 200.000 100.000
ΣΥΝΟΛΑ 600.000 1.300.000 700.000

7.550
31.700
39.250

γ) Ένα αντίγραφο από την παραπάνω έκθεση της επιτροπής κοινοποιείται και στην 
εταιρεία.

20.12.02 ΓΕΓΟΝΟΣ

Το αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης που συντάχθηκε από την εκτιμητική επιτροπή,
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ήρθε στην Ε.Π.Ε. Μέσα σε αυτό αναφέρεται αναλυτικά πόσο εκτιμάται από την επιτροπή του 
Ν.2190 το ενεργητικό και το παθητικό της επιχείρησης σε αναλυτικούς λογ/σμούς.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Με βάση το αντίγραφο αυτό σ υ ν τ ά σ σ ε τ α ι  τ ο  κ α τ α σ τ α τ ι κ ό  τ η ς  
A. Ε. Έστω ότι συντάχθηκε το καταστατικό αυτό με ημερομηνία 20.12.02. Μέσα στο 
καταστατικό περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων και οι παραπάνω όροι που ενδιαφέρουν το 
λογιστήριο.

α) Από 6.11.02 και μέχρι την καταχώρηση της Α.Ε. στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, οι 
διενεργούμενες πράξεις θα καταχωρούνται στα βιβλία της Ε.Π.Ε. αλλά για λογ/μό της Α .Ε ., 
εφόσον φυσικά το αποτέλεσμα είναι θετικό. Ο όρος αυτός γράφεται συνήθως για να καλύψει 
τους μετόχους που θα μείνουν στην εταιρία, σε περίπτωση αποχώρησης ορισμένων 
απ'αυτούς . Από φορολογικής όμως πλευράς δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία.

β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. ορίζεται σε 1.500.000 ευρώ (15.000 ανώνυμες κοινές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ).

Τκ ιιετοΥές θα πάρουν τα ε£ής πρόσωπα :

Β. Αγγέλου 
Δ. Ζάρας 
Ε. Χατζής 
Σύνολο

γ) Το μετοχικό κεφάλαιο αποφασίστηκε να καλυφθεί ως εξής :

1) Ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί από τ ο  υ π ό λ ο ι π ο  τ ο υ  ε τ α ι  
ρ ι κ ο ύ  κ ε φ α λ α ί ο υ  της Ε.Π.Ε. που είναι 440.000 ευρώ (500.000 — 60.000 έξοδα 
ίδρυσης = 440.000 ευρώ) και που κατανέμεται ως εξής :

Β. Αγγέλου 440.000 x 60% = 264.000 
Δ. Ζάρας 440.000 χ  40% = 176.000 
Σύνολο 440.000

2) Ένα άλλο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί από τα αποθεματικά της Ε.Π.Ε. 
που δεν διανέμονται, αλλά που έχουν όμως φορολογηθεί (δηλαδή τα αφορολόγητα 
αποθεματικά, αν υπήρχαν, δεν θα κεφαλαιοποιούνταν γιατί αν κεφαλαιοποιούνταν θα έπρεπε 
την ίδια στιγμή να φορολογηθούν με το συντελεστή που φορολογούνται τα κέρδη της 
Ε.Π.Ε.). Τα αποθεματικά αυτά (στην προκειμένη περίπτωση είναι μόνο το τακτικό 
αποθεματικό), όπως απεικονίζονται και στην έκθεση της επιτροπής είναι 3.250 ευρώ. Το 
ποσό αυτό κατανέμεται στους δυο εταίρους ως εξής :

Β. Αγγέλου 3.250 x  60% = 1.950 
Δ. Ζάρας 3.250 χ  40% = 1.300
Σύνολο 3.250

9.000 μετοχές χ  100 ευρώ = 900.000 
4.700 μετοχές χ 100 ευρώ = 470.000 
1.300 μετοχές χ  100 ευρώ = 130.000 

15.000 μετοχές χ  100 ευρώ = 1.500.000 = Μετοχικό Κεφάλαιο
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3) Επίσης , ένα άλλο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί από τα κέρδη της 
Ε.Π.Ε. που δεν διανέμονται. Έτσι έχουμε :

Β. Αγγέλου 7.550
Δ. Ζάρας 12.700*
Σύνολο 20.250

*0 Δ. Ζάρας θα εισπράξει το υπόλοιπα ποσό από τα κέρδη του που είναι 19.000 ευρώ (31.700 — 
12.700 = 19.000 ευρώ) το οποίο δεν κεφάλαιοποιήθηκε κατά την επιθυμία του Δ. Ζάρα. Το ποσό αυτό 
θα το εισπράξει μέχρι 30.6.2003, γιατί έτσι συμφωνήθηκε και γράφτηκε στο καταστατικό της Α.Ε.

4) Η υπεραξία από την εκτίμηση των παγίων στοιχείων είναι 700.000 ευρώ. Το ποσό αυτό 
κεφαλαιοποιείται προς όφελος των δύο εταίρων της Ε.Π.Ε. Το ποσό 700.000 ευρώ δεν 
φορολογείται, αν η επιχείρηση εφαρμόσει κατά την μετατροπή τις διατάξεις του Ν.Δ. 
1297/72. Αν όμως η επιχείρηση προτιμήσει να κάνει την μετατροπή της με βάση τις διατάξεις 
“Περί μετατροπής” του Ν.2190/20 και δεν εφαρμόσει το Ν.Δ.1297/72, τότε το ποσό 700.000 
ευρώ φορολογείται κατά το χρόνο της μετετροπής με το συντελεστή π.χ. 35% που 
εφαρμόζεται πάνω στα κέρδη της Ε.Π.Ε.

Έτσι έχουμε:

Β. Αγγέλου 700.000 x 60% = 420.000 
Δ. Ζάρας 700.000 χ  40% = 280.000 
Σύνολο 700.000

5) Το μετοχικό κεφάλαιο είναι συνολικά 1.500.000 ευρώ. Ένα μέρος από αυτό καλύφθηκε 
από τις παραπάνω περιπτώσεις 1, 2, 3 και 4 και το υπόλοιπο που απομένει υπολογίζεται ως 
εξής:

Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 1.500.000
-Υπόλοιπο εταιρικού κεφαλαίου -440.000
-Αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται -3.250
-Κέρδη που κεφαλαιοποιούνται -20.250
-Υπεραξία πάγιων στοιχείων -700.000
Υπόλοιπο μετοχικού κεφαλαίου 336.500

Το υπόλοιπο αυτό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι 336.500 ευρώ θα 
καλυφθεί από νέες εισφορές που θα καταβάλλουν οι μέτοχοι σε μετρητά, ως εξής:

Β. Αγγέλου 
Ε. Χατζής 
Σύνολο

206.500
130.000

Ανακεφαλαίωση των ποσών συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο

Μετά από τα παραπάνω δεδομένα και τους σχετικούς υπολογισμούς
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, οι μέτοχοι, που θα συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της από μετατροπή προερχόμενης 
Α .Ε., θα συνεισφέρουν τα εξής ποσά :

Μ έτοχοι Π οσά από Π οσά από Ποσά από Ποσά από Συνολικά Νέες Μετοχικό
εταιρικό αποθεματι κέρδη της υπεραξία ποσά από εισφορές κεφάλαιο
κεφάλαιο κά της Ε.Π.Ε. παγίων Ε.Π.Ε. σε (ποσά
της Ε.Π.Ε. της μετρητά συμμετο-
Ε.Π.Ε. Ε.Π.Ε. χής στην 

Α.Ε.)

( 1 ) (2) (3) (4) (5) ( 6 ) (7)
Β.Αγγέλ

264.000 1.950 7.550 420.000 693.500 206.500 900.000
ΟΙ)

Δ,Ζάρας
Ε.Χατζής

176.000 1.300 12.700 280.000 470.000
130.000

470.000
130.000

ΣΥΝΟΛΑ 440.000 3.250 20.250 700.000 1.163.500 336.500 1.500.000

(1) = από τη σελίδα 157, 
(4) = από τη σελίδα 158,

(2) = από τη σελίδα 157, 
(5) =  (1) +  (2) + (3) +  (4),

(3) =  από τη σελίδα 158, 
(6) =  από τη σελίδα 158

Σ Η Μ . : Το ποσοστό 75% των μετοχών που προέρχονται από την Ε.Π.Ε. δηλαδή το ποσό 872.625 ευρώ 
(1.163.500 χ  75% = 872.625 εορώ ) θα πρέπει να είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια 5ετία. Οι 
μετοχές όμως που αντιστοιχούν στο ποσό 336.500 ευρώ μπορεί να είναι ονομαστικές ή ανώνυμες (κατά την 
επιθυμία των μετόχων) και μεταβιβάζονται ανά πάσα στιγμή.

δ) Στη συνέχεια , η επιχείρηση προσκομίζει στη Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου δύο 
αντίγραφα από το καταστατικό που συνέταξε. Με βάση αυτά, η Διεύθυνση του Υπουργείου 
Εμπορίου παρέχει την άδεια σύστασης της Α.Ε. που φέρει την επωνυμία “Β. Αγγέλου Α.Ε.” , 
εγκρίνει το καταστατικό της Α.Ε. και καταχωρεί την εταιρεία στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών.

Η εγκριτική αυτή απόφαση μαζί με μια περίληψη του καταστατικού στέλνονται 
απευθείας από τη Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου στο Εθνικό Τυπογραφείο για να 
δημοσιευθούν στην εφημερίδα της Κυβέρνησης . Επίσης ένα αντίγραφο της παραπάνω 
εγκριτικής απόφασης στέλνεται και στην Α.Ε.

Με βάση το αντίγραφο αυτό η Α.Ε. θεωρεί τα βιβλία και στοιχεία της στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.

2.1.1 Εγγραφές αναπροσαρμογής στα βιβλία της Ε.Π.Ε. για την μετατροπή της σε Α.Ε.

Ο λογιστής της Ε.Π.Ε. είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει, με ημερομηνία 
31.12.02, στο ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμών της Ε.Π.Ε., τις εγγραφές αναπροσαρμογής 
που αφορούν την μετατροπή της εταιρείας αυτής σε Α.Ε.

Θα πρέπει δηλαδή να διορθώσει (αναπροσαρμόσει) τα υπόλοιπα που έχουν οι 
απεικονιζόμενοι λογ/μοί στον ισολογισμό της 5.11.02, έτσι ώστε να έχουν υπόλοιπα ίδια με 
εκείνα που έδωσε η εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20.

Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με εγγραφές. (Οι εγγραφές αυτές μπορούσαν να 
γίνουν και σε προγενέστερη ημερομηνία δηλαδή πριν από τις 31.12, στο ημερολόγιο όμως 
διαφόρων πράξεων).
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α) Σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής κάνει τις παρακάτω εγγραφές στο ημερολόγιο 
εγγραφών και ισολογισμών, για τα αποσβεσμένα πάγια που εμφανίζονται σε αντίθετους 
λογαριασμούς. Οι αντίθετη αυτοί λογ/μοί θα πρέπει να μεταφερθούν στους κύριους λογ/μούς, 
ως εξής :

ΗΜΕΡ. 31.12.02 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
11 ΚΗΡΙΑ -  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΗΡΙΩΝ
11.99.00. 000 Αποσβεσμένα κτίρια 76.000

11 ΚΤΙΡΙΑ -  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
11.00. 00.000 Κτίρια απογραφής 76.000

Μεταφορά αντιθέτου λογ/σμού

__________ 31.12.02 ___________
12ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
12.99.00. 000 Αποσβεσμένα μηχανήματα 25.000

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
12.00. 00.000 Μηχανήματα απογραφής 25.000

Μεταφορά αντίθετου λογ/μού

----------------31.12.02--------------
16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
16.99.10.000 Αποσβεσμένα έξοδα

α ' εγκατάστασης 40.000
16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
16.10.00. 000Έξοδα α ' εγκατάστασης 40.000

Μεταφορά αντίθετου λογ/μού________

Ο λογιστήc λοιπόν m e Ε.Π.Ε. κάνει tic παρακάτω gyypcmpéc us 31.12.02, toc eStic :

β) Τα έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης, επειδή δεν αναγνωρίζονται από την επιτροπή σαν 
στοιχείο του ενεργητικού, μεταφέρονται με το υπόλοιπό τους που είναι 60.000 ευρώ στο 
κεφάλαιο για να το μειώσουν με την εξής εγγραφή :

ΗΜΕΡ. 31.12.02 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

40.06.00.000 Εταιρικό κεφάλαιο
16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

60.000

16.10.00.000 Έξοδα α εγκατάστασης 
Μεταφορά του λογ. 16 στο λογ. 40 για τακτοποίηση

60.000

γ) Το υπόλοιπο του εταιρικού κεφαλαίου που είναι 440.000 ευρώ μεταφέρεται στους 
ατομικούς λογ/μούς των εταίρων με την παρακάτω εγγραφή και με τα ποσά που τους 
αναλογούν.

ΗΜΕΡ. 31.12.02 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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440.00040.06.00. 000 Εταιρικό κεφάλαιο 
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.07.00. 000 Β. Αγγέλου 264.000
33.07.00. 001 Δ. Ζάρας 176.000 

Εταιρικό κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. που διατίθεται
για τη μετατροπή της σε Α.Ε.

δ) Το τακτικό αποθεματικό που είναι 3.250 ευρώ μεταφέρεται και αυτό στους λογ/σμούς 
των εταίρων, ως εξή ς:

ΗΜΕΡ. 31.12.02 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
41 ΑΠΟΘΕΜΑΊΤΚΑ- ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
41.02.00. 000 Τακτικό αποθεματικό επιχείρησης 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.07.00. 000 Β. Αγγέλου
33.07.00. 001 Δ. Ζάρας

Αποθειιατικά που κεφαλαιοποιούνται______

ε) Για τα υπόλοιπα κέρδη που δεν διανέμονται αλλά που διατίθενται για τη μετατροπή και 
είναι συνολικά 20.250 ευρώ γίνεται η παρακάτω εγγραφή :

ΗΜΕΡ. 31.12.02 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ NEON
42.00. 00.000 Υπόλοιπο κερδών 2002 20.250 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.07.00. 000 Β. Αγγέλου 7.550
33.07.00. 001 Δ. Ζάρας 12.700 

Κέρδη που διατίθενται για την μεταφορά σε Á.E.

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

3.250

1.950
1.300

στ) Από τα κέρδη χρήσης που είναι συνολικά 79.250 ευρώ κεφαλαιοποιούνται μόνο τα 
20.250 ευρώ όπως το δείχνει και η προηγούμενη εγγραφή. Από το υπόλοιπο : α) Το ποσό
40.000 ευρώ είναι το ποσό που είχε πάρει ο Β. Αγγέλου έναντι κερδών κατά τη διάρκεια της 
χρήσης . Το ποσό αυτό εμφανίζεται στη χρέωση του ατομικού του λογ/μού και με την 
πίστωσή του στην παρακάτω εγγραφή εξισώνεται και β) Το ποσό 19.000 ευρώ που είναι το 
μέρος των κερδών του Δ. Ζάρα που δεν κεφαλαιοποιούνται (διότι έτσι αποφασίσθηκε από 
κοινού) μεταφέρεται στον ατομικό του λογ/σμό.

Για τα δύο παραπάνω ποσά θα γίνουν οι εέήί εγγραφέε :

ΗΜΕΡ. 31.12.02 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
42.00.00.000 Υπόλοιπο κερδών 2002 40.000

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.07.00.000 Β. Αγγέλου 40.000

Ποσό που πήρε έναντι κερδών κατά 
Τη διάρκεια της χρήσης ο Β. Αγγέλου
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42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε Ε  ΝΕΟ
42.00.00.000 Υπόλοιπο κερδών 2002 19.000

53 ΠΕΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.14.00.000 Δ. Ζάρας 19.000

Μέρος των κερδών χρήσης που 
Θα καταβληθούν στον εταίρο Δ. Ζάρα

ζ) Η υπεραξία που προέκυψε από την εκτίμηση των πάγιων στοιχείων ανήλθε στο ποσό
700.000 ευρώ. Με το ποσό αυτό, θα χρεωθούν πρώτα τα πάγια στοιχεία με την αντίστοιχη 
υπεραξία τους για να προσαυξηθούν και πιστώνεται με το ίδιο ποσό ο λογ. 41.07. Στη 
συνέχεια, χρεώνεται ο λογ. 41.07 με το ποσό 700.000 ευρώ για να εξισωθεί και πιστώνονται 
με το ίδιο ποσό οι προσωπικοί λογαριασμοί των εταίρων της Ε.Π.Ε. (λογ. 33.07). Οι 
εγγραφές λοιπόν αυτές γίνονται ως εξής :

ΗΜΕΡ. 31.12.02 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΟΛΟΓΕΜΩΝ
10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΕ
10.00. 00.000 Οικόπεδα απογραφής
11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΕ ΚΤΙΡΙΩΝ
11.00. 00.000 Κτίρια απογραφής
12 ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ
12.00. 00.000 Μηχανήματα απογραφής 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΉΚΑ -  ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

41.07.00.000 Διαφορές αναπροσαρμογής 
Ν.Δ. 1297/72 

Υπεραξία παγίων

41 ΑΠΟΘΕΜΑΉΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

41.07.00. 000 Διαφορές αναπροσαρμογής
Ν.Δ. 1297/72

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.07.00. 000 Β. Αγγέλου
33.07.00. 001 Δ. Ζάρας 

Μεταφορά υπεραξίας στο λογ. 33.07

η) Μετά από τις παραπάνω εγγραφές, οι ατομικοί λογαριασμοί των εταίρων (αναλυτικοί 
του δευτεροβάθμιου λογ/σμού 33.07) εμφανίζονται π ι σ τ ω μ έ ν ο ι  μ ε  τ α  σ υ ν ο λ ι κ  
ά π ο σ ά  π ο υ  σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ο υ ν  ο κ α θ έ ν α ς  χωριστά ως εταίροι στην εταιρία 
που μετατρέπεται εκτός από τα μετρητά). Τα ποσά αυτά είναι στο σύνολό τους 1.163.500 
ευρώ. Οι λογ/σμοί αυτοί, με την εγγραφή που γίνεται αμέσως παρακάτω, μεταφέρονται στο 
λογ/σμό 53.14.0001 “Κλωστήρια Α.Ε. από μετατροπή Ε.Π.Ε.”.

ΗΜΕΡ. 31.12.02 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΟΛΟΓΕΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΕΤΩΣΗ
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.07.00. 000 Β. Αγγέλου 693.500
33.07.00. 001 Δ. Ζάρας 470.000 

53 ΠΕΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.14.00. 001 Κλωστήρια Α.Ε.

700.000

420.000
280.000

ΧΡΕΩΣΗ

200.000

400.000

100.000

ΠΕΤΩΣΗ

700.000
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(από μετατροπή Ε.Π.Ε.)
Μεταφορά των συνολικών εισφορών για τακτοποίηση

1.163.500

ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΣΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΜΕ 31.12.02

Στις 31.12.02, εκτός από τις παραπάνω εγγραφές μετατροπής, γίνονται και οι 
γνωστές εγγραφές για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο χρονικό 
διάστημα από 6.11.02 μέχρι 31.12.02.

Οι αποσβέσεις που θα εκπέσουν για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος αυτού 
υπολογίζονται κανονικά πάνω στην αξία κτήσης που έχουν τα μηχανήματα αυτά πρίν 
εκτιμηθούν, δηλαδή πάνω στην αξία που έχουν πρίν γίνουν οι παραπάνω εγγραφές 
μετατροπής. Οι αποσβέσεις αυτές θα αναφέρονται φυσικά μόνο για το χρονικό διάστημα των 
2 περίπου μηνών (6.11.02 — 31.12.02) .

Έτσι γίνεται, διότι τα κέρδη του διαστήματος αυτού φορολογούνται στο όνομα των 
εταίρων σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην Ε.Π.Ε. Αυτό είναι το σωστό (Υπ. 
Οικ. Ε. 16455/69 πολ. 264). Για τον υπολογισμό της υπεραξίας όμως συγκρίνονται οι αξίες 
που καθόρισε η επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190 με τα υπόλοιπα του ισολογισμού που 
συντάχθηκε στις 5.11.02 και όχι του ισολογισμού της 31.12.02.

Επίσης , σε περίπτωση που η εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 έχει γίνει πάνω 
στις αξίες των πάγιων στοιχείων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της 31.12.01 (δηλαδή 
πάνω στον ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης), τότε και οι αποσβέσεις για το διάστημα 
από 1.1.02 -  31.12.02 θα υπολογίζονταν και αυτές πάνω στις ίδιες αξίες των παγίων, δηλαδή 
πάνω στις αξίες που έχουν τα ακίνητα πριν εκτιμηθούν.

Σ Η Μ . : α) Για το χρονικό διάστημα από 6.11.02 — 31.12.02 θα πρέπει υποχρεωτικά να υπολογιστούν και 
αποσβέσεις. Εμείς, στο παράδειγμά μας, για λόγους κυρίως απλούστευσης των διαδικασιών σύνταξης του 
ισολογισμού, θεωρήσαμε ότι στο παραπάνω χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιήθηκαν τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία και για το λόγο αυτό δεν υπολογίσαμε αποσβέσεις.

β) Μέσα σε 4 μήνες και 10 ημέρες, δηλαδή μέχρι 10/5 υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. η φορολογική δήλωση της 
Ε.Π.Ε. και επίσης μέσα σε 130 μέρες, δηλαδή μέχρι 10/5 υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. η εκκαθαριστική 
δήλωση του Φ.ΠΑ.

Έστω λοιπόν ότι τα κέρδη του χρονικού αυτού διαστήματος των δύο μηνών είναι
20.000 ευρώ και η απογραφή, ο ισολογισμός, η γενική εκμετάλλευση και τα αποτελέσματα 
χρήσης που συντάχθηκαν με 31.12.02 έχουν όπως καταγράφονται αμέσως παρακάτω.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ 31.12.02 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “Β. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ” Ε.Π.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μερικά Αναλυτική Συγκεντρωτική
ποσά στήλη στήλη

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
10.00 Γήπεδα — Οικόπεδα 
10.00.00.000 Οικόπεδα απογραφής 300.000

300.000
300.000
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11 ΚΤΊΡΙΑ -  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

11.00 Κτίρια — εγκαταστάσεις κτιρίων 800.000
11.00. 00.000 Κτίρια απογραφής 800.000
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -  ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12 00 Μηχανήματα 200.000
12.00. 00.000 Μηχαν/τα απογραφής 200.000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

«1 ΑποΟέιιατα

21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
21.00 Νήματα 60.000
21.00. 00.000 Αποθέματα απογραφής 60.000
Νήματα ποιότητας Α  κιλά 3.000 χ  20 ευρώ = 60.000 ευρώ

ΒΤ Απαιτήσεις

30 ΠΕΛΑΤΕΣ
30.00 Πελάτες εσωτερικού 10.000
30.00. 00.001 Γ. Γεράκης 10.000

γ) Διαθέσιμο

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 Ταμείο 30.000
38.00. 00.000 Ταμείο επιχείρησης 30.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μερικά Αναλυτική
ποσά στήλη

TATA ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 16.500
42.00.00.000 Υπόλοιπο κερδών

(από 6.11-31.12.02) 16.500

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού 180.000

800.000

200.000

60.000

10.000

30.000

1-400.000

Συγκεντρωτική
στήλη

16.500

180.000
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180.00050.00. 00.000 Γ. Γαρίδας
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
53.14 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

προς εταίρους
53.14.00. 000 Δ. Ζάρας 19.000
53.14.00. 001 Κλωστήρια Α.Ε.

(από μετατροπή) 1.163.500
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  

ΤΕΛΗ
54.08 Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρων
54.08.00. 000 Φόρος εισοδήματος 21.000

1.182.500

21.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.182.500

21.000

1-400.000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΜΕ 31.12.02 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “Β. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ” Ε.Π.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία
κτήσης

Αποσβέσεις Αναπόσβεστη
αξία

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

10.00 Γήπεδα -  οικόπεδα 300.000 - 300.000
11 Κτίρια και τεχνικά έργα 800.000 - 800.000
12 Μηχανήματα -  λοιπός εξοπλισμός 200.000 - 200.000
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 1.300.000 - 1.300.000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α~> Αποθέαατα

21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 60.000

β) Απαιτήσεις

30 Πελάτες 10.000

ν) Διαθέσιμο

38.00 Ταμείο 30.000
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού και διαθέσιμου 100.000
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.400.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

TATA ΚΕΦΑΛΑΙΑ

42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 16.500
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 16.500

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
50 Προμηθευτές 180.000
53 Πιστωτές διάφοροι 1.182.500
54 Υποχρεώσεις από φόρους -  τέλη 21.000
Σύνολο υποχρεώσεων 1.383.500

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.400.000

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕ 31.12.02

ΧΡΕΩΣΗ

Αποθέματα έναρξης γριίσυς
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - 

υλικά συσκευασίας

Αγορές γρύσης
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες -

υλικά συσκευασίας 90.000
Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσης 
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες -

υλικά συσκευασίας - — =------
Αγορές και διαφορά (+- αποθεμάτων) 90.000 90.000

Οργανικά έξοδα
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20.000
62 Παροχές τρίτων 30.000
63 Φόροι—τέλη 10.000
Σύνολο κόστους εσόδων 150.000
Κέρδη εκμετάλλευσης 20.000
Σύνολο χρέωσης 170.000

ΠΙΣΤΩΣΗ
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Πωλήσεις έτοιμων και ημιτελών 
Σύνολο πίστωσης

170.000
170000

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 31.12.02

Κύκλος εργασιών 170.000
Μείον : κόστος πωλήσεων -130.000
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 40.000
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8.000

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 12.000 -20.000

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων 20.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ 31.12.2002

Καθαρά κέρδη χρήσης 20.000
Μ είον: Φόρος εισοδήματος -3.500

Κέρδη προς διάθεση 16.500

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως ε£ήσ :

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 16.500
Σύνολο 16.500

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

2.1.2 Εγγραφές για το κλείσιμο των βιβλίων της Ε.Π.Ε.

α) Με τα δεδομένα της απογραφής της 31.12.02, στο βιβλίο εγγραφών ισολογισμών της 
Ε.Π.Ε. γίνονται οι παρακάτω εγγραφές για το κλείσιμο των βιβλίων της . Οι εγγραφές αυτές 
δεν είναι και υποχρεωτικό να γίνουν, αλλά διενεργούνται όμως για λόγους κυρίως 
λογιστικής τάξης (Εγκ. Υπ. Οικ. 1050280/1.6.99). Είναι υποχρεωτικό όμως να γίνονται με τα 
ίδια ποσά οι εγγραφές ανοίγματος στη νέα χρήση ή στη νέα εταιρία (Εγκ. Υπ. Οικ. 
1050280/1.6.99). Με τις εγγραφές λοιπόν αυτές του κλεισίματος χρεώνονται όλοι οι 
λογ/σμοί της απογραφής που είναι με πιστωτικά υπόλοιπα για να εξισωθούν με πίστωση του 
λογ/σμού 89.01.00.000 “Ισολογισμός κλεισίματος χρήσης” και στη συνέχεια, πιστώνονται 
όλοι οι λογ/σμοί της απογραφής που είναι με χρεωστικά υπόλοιπα για να εξισωθούν με 
χρέωση του ίδιου λογ/σμού 89.01.00.000, ως εξής :

ΗΜΕΡ. 31.12.02 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
42.00.00.000 Υπόλοιπο κερδών

(από 6.11-31.12.02) 16.500
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
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50.00.00.000 Γ. Γαρίδας 
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

180.000

53.14.00.000 Δ. Ζάρας 19.000
53.14.00.001 Κλωστήρια Α.Ε. (από μετατροπή) 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  ΤΕΛΗ

1.163.500

54.08.00.000 Φόρος εισοδήματος 
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

21.000

89.01.00.000 Ισολογισμός κλεισίματος χρήσης 
Για το κλείσιμο των βιβλίων της Ε.Π.Ε.

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.400.000

89.01.00.000 Ισολογισμός κλεισίματος χρήσης 
10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

1.400.000

10.00.00.000 Οικόπεδα απογραφής 
11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

300.000

11.00.00.000 Κτίρια απογραφής 
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

800.000

12.00.00.000 Μηχανήματα απογραφής 
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ

200.000

21.00.00.000 Αποθέματα απογραφής 
30 ΠΕΛΑΤΕΣ

60.000

30.00.00.001 Γ. Γεράκης 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

10.000

38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 30.000
Για το κλείσιμο των βιβλίων της Ε.Π.Ε. 

β) Ενημερώνονται τα αναλυτικά καθολικά και το Γενικό Καθολικό της Ε.Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Β.Σ. ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ Α.Ε.

15.1.03 ΓΕΓΟΝΟΣ

Η εταιρία παρέλαβε από τη Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου την εγκριτική 
απόφαση, πάνω στην οποία είναι γραμμένος και ο Γενικός Αριθμός Μητρώου της Α.Ε. που 
φέρει ημερομηνία 9.1.03.

Φυσικά, ένα αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης και μια περίληψη της Α.Ε. 
στέλνονται, με ευθύνη της Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορίου και στο Εθνικό 
Τυπογραφείο για δημοσίευση της εταιρίας στο ΦΕΚ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Ο λογιστής της εταιρίας πηγαίνει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει η Α.Ε. μαζί με ένα 
καταστατικό σύστασης της Α.Ε. επικυρωμένο και με μια φωτοτυπία της εγκριτικής 
απόφασης. Εκεί συμπληρώνει και ορισμένα έντυπα (δήλωση έναρξης εργασιών κλπ.) και 
καταβάλλει κάποιο ποσό χρημάτων. Μ’ αυτόν τον τρόπο κάνει την εγγραφή της Α.Ε. στα 
βιβλία της Δ.Ο.Υ.

β) Στη συνέχεια προσκομίζει τ’ απαραίτητα βιβλία και στοιχεία που χρειάζονται θεώρηση
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(βλέπε τέτοια βιβλία και στοιχεία στο βιβλίο “ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ — ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ — 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ -  ΓΑ .Σ. -  Κ.Β.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ” του καθ. Δ.Ι.ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ).

Έστω ότι τα βιβλία και στοιχεία της Α.Ε. θεωρήθηκαν την ίδια ημέρα δηλαδή στις 
15.1.03.

Από 9.1.03 -  15.1.03 θα εκδίδονται τα στοιχεία από την Ε.Π.Ε. αλλά θα 
καταχωρούνται όμως απευθείας στα βιβλία της Α.Ε. Από 15.1.03 όμως και μετά θα 
εκδίδονται τα στοιχεία της Α.Ε. και θα καταχωρούνται κανονικά στα βιβλία της Α.Ε. (Εγκ. 
Υπ. Οικ. 1055240/πολ. 1131/9.5.95). Πριν όμως από οποιαδήποτε άλλη εγγραφή στα βιβλία 
της Α.Ε. , Θα πρέπει πρώτα να γίνουν οι εγγραφές της σύστασής της (κάλυψη του 
κεφαλαίου) και με ημερομηνία 9.1.03 που η Α.Ε. απόκτησε τη νομική της προσωπικότητα.

Οι εγγραφές λοιπόν για τη σύσταση τηε Α.Ε. έτουν την εξής σειρά.

ΣΗ Μ . : Στα αναλυτικά ημερολόγια της Α.Ε. που θεωρήθηκαν στις 15.1.03 είτε είναι χειρόγραφα 
είτε είναι μηχανογραφημένα τα έντυπα (μέσω Η/Υ) μπορούν να  καταχωρηθούν πράξεις γ ια  ολόκληρο 
τον προηγούμενο μήνα από εκείνο της θεώρησης των βιβλίων της Α.Ε.

2.1.3 Εγγραφές σύστασης στα βιβλία της Α.Ε. που προέρχεται από μετατροπή

9.1.03 ΓΕΓΟΝΟΣ

Τα βιβλία της Α.Ε. όπως προαναφέρθηκε , θεωρήθηκαν στη Δ.Ο.Υ. με ημερομηνία 
15.1.03, αλλά η Α.Ε. όμως απόκτησε τη νομική της προσωπικότητα (δηλαδή της χορηγήθηκε 
ο αριθμός Μ.Α.Ε. από το Υπουργείο Εμπορίου) στις 9.1.03.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων, με ημερομηνία 9.1.03 και με τα ποσά της 
συμμετοχής των μετόχων στην Α.Ε. γίνονται οι εγγραφές κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, 
ως εξής :

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.03.00. 000 Β. Αγγέλου / λογ. κάλυψης
33.03.00. 001 Δ. Ζάρας /  λογ. κάλυψης
33.03.00. 002 Ε. Χατζής / λογ. Κάλυψης 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.02.00.000 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 

ανωνύμων κοινών μετοχών 
Εγγραφή κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου 
ως καταστατικό σύστασης

ΧΡΕΩΣΗ

900.000
470.000
130.000

ΠΙΣΤΩΣΗ

1.500.000

---------------— 9.1.03 ---------------
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.04.00. 000 Β. Αγγέλου / οφειλόμενο κεφάλαιο 900.000
33.04.00. 001 Δ. Ζάρας / οφειλόμενο κεφάλαιο 470.000
33.04.00. 002 Ε. Χατζής / οφειλόμενο κεφάλαιο 130.000
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33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.03.00. 000 Β. Αγγέλου /  λογ. κάλυψης 900.000
33.03.00. 001 Δ. Ζάρας /  λογ. κάλυψης 470.000
33.03.00. 002 Ε. Χατζής /  λογ. κάλυψης 130.000 

Εγγραφή για τα ποσά που καταβάλλονται
συγχρόνως με την κάλυψη

β) Με τα υπόλοιπα της απογραφής της Ε.Π.Ε. της 31.12.02 στο ημερολόγιο διαφόρων 
πράξεων της Α.Ε. και με ημερομηνία που θα βρίσκεται στο χρονικό διάστημα από 1.1.03 —
30.4.03 γίνονται οι παρακάτω εγγραφές. Δηλαδή, γίνονται ακριβώς αντίθετες εγγραφές , με 
τη διαφορά όμως ότι θα χρεώνεται και θα πιστώνεται ο λογ/σμός 89.00.00.000 “Ισολογισμός 
ανοίγματος χρήσης” αντί του λογ/σμού 89.01.00.000. Οι εγγραφές αυτές είναι υποχρεωτικό 
να γίνουν, διότι είναι εγγραφές ανοίγματος βιβλίων της Α.Ε. (Εγκ. Υπ. Οικ. 1050280/1.6.99).

Οι εγγραφές αυτές λοιπόν ανοίγματος των 
ημερομηνία 9.1.03, ως εξής :

βιβλίων της Α.Ε. γίνονται π.χ. με

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

89.00.00.000 Ισολογισμός ανοίγματος χρήσης 
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 
42.00.00.000 Υπόλοιπο κερδών

1.400.000

(από 6.11-31.12.02) 
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

16.500

50.00.00.000 Γ. Γαρίδας 
53 ΠΙΣΤΩΤΈΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

180.000

53.14.00.000 Δ. Ζάρας 19.000
53.14.00.001 Κλωστήρια Α.Ε. (από μετατροπή) 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  ΤΕΛΗ

1.163.000

54.08.00.000 Φόρος εισοδήματος 
Μεταφορά παθητικών στοιχείων απογραφής 
με 31.12.02 της Ε.Π.Ε.

9.1.03
10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

21.000

10.00.00.000 Οικόπεδα απογραφής 
11 ΚΤΙΡΙΑ -  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

300.000

11.00.00.000 Κτίρια απογραφής 
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

800.000

12.00.00.000 Μηχανήματα απογραφής 
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ

200.000

21.00.00.000 Αποθέματα απογραφής 
30 ΠΕΛΑΤΕΣ

60.000

30.00.00.001 Γ. Γεράκης 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

10.000

38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

30.000
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1.400 .00089.00.00.000 Ισολογισμός ανοίγματος 
Μεταφορά Ενεργητικών στοιχείων 
απογραφής με 31.12.02 της Ε.Π.Ε.

γ) Στην παραπάνω εγγραφή, πιστώΟηκε ο λογ/σμός 53.14.00.001 “Κλωστήρια” Α.Ε. με 
ποσό 1.163.500 ευρώ. Το ποσό αυτό εκφράζει την καθαρή θέση της Ε.Π.Ε. και σύμφωνα με 
τα δεδομένα του πίνακα της σελίδας αναλογεί κατά το ποσό 693.500 ευρώ στον Β. Αγγέλου 
και κατά το υπόλοιπο ποσό 470.000 ευρώ στον εταίρο Ε. Χατζή. Για το λόγο αυτό, θα 
χρεωθεί ο λογ/σμός 53.14.00.001 με το ποσό 1.163.500 ευρώ για να εξισωθεί και θα 
πιστωθούν οι λογ/σμοί 33.04.00.000 ευρώ με το ποσό 693.500 ευρώ και 33.04.00.001 με το 
ποσό 470.000 ευρώ προς κάλυψη των αντίστοιχων εισφορών. Η εγγραφή λοιπόν γίνεται ως
εξής:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.14.00.001 Κλωστήρια Α.Ε. (από μετατροπή) 1.163.000

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.04.00. 000 Β. Αγγέλου (οφειλόμενο κεφάλαιο)
33.04.00. 001 Δ. Ζάρας (οφειλόμενο κεφάλαιο)

Κάλυψη οφειλόμενου κεφαλαίου από εισφορά της Ε.Π.Ε.

ΠΙΣΤΩΣΗ

693.500
470.000

δ) Στο αναλυτικό ημερολόγιο διαφόρων πράξεων, με ημερομηνία έστω 9.1.03 (ημερομηνία 
που κατέβαλαν στην τράπεζα σε λογ/σμό όψης της Α.Ε. οι μέτοχοι τις εισφορές τους σε 
μετρητά) με βάση τα γραμμάτια είσπραξης (αποδείξεις) που εκδίδει η τράπεζα, γίνεται η 
παρακάτω εγγραφή :

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.03.00.000 Λογ/σμός όψ ης.........  336.500

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.04.00. 000 Β. Αγγέλου / οφειλόμενο κεφάλαιο
33.04.00. 002 Ε. Χατζής / οφειλόμενο κεφάλαιο 

Είσπραξη των ποσών εισφοράς σε μετρητά
ως γραμμάτια είσπραξης Νο...........κ α ιΝ ο ..............

ΠΙΣΤΩΣΗ

206.500
130.000

ε) Στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων και με ημερομηνία 9.1.03 γίνεται η μεταφορά από 
το λογ. 40.02 στο λογ. 40.00 του ποσού της αξίας μετατροπής και της εισφοράς σε μετρητά,
ως εξής :
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.02.00.000 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο

ανωνύμων κοινών μετοχών 1.500.000
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.00.00.000 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο



ανωνύμων κοινών μετοχών 1.500.000
Μεταφορά από λογ. 40.02 στο λογ. 40.00 
του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

στ) Η υπεραξία των πάγιων στοιχείων, που προήλθε από την εκτίμηση της επιτροπής του 
άρθρου 9 του Ν. 2190/20, ανήλθε συνολικά στο ποσό των 700.000 ευρώ. Για να μην 
φορολογηθεί το ποσό αυτό κατά την ημέρα της μετατροπής , θα πρέπει να απεικονίζεται με 
λογαριασμούς τάξης . Δηλαδή, εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει για την μετατροπή της σε 
Α.Ε. τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, θα πρέπει να ενεργήσει και την παρακάτω εγγραφή 
λογ/σμών τάξης:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ
04 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
04.00.00.000 Υπεραξία παγίων στοιχείων από

μετατροπή Ν.Δ. 1297/72 700.000
08 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
08.00.00.000 Υπεραξία παγίων στοιχείων από 

μετατροπή Ν.Δ.. 1297/72 
Απεικόνιση της υπεραξίας πάγιων στοιχείων 
από μετατροπή

ΠΙΣΤΩΣΗ

700.000

ζ) Μετά από την καταχώρηση των παραπάνω εγγραφών στα βιβλία της Α.Ε. , 
ενημερώνεται το συγκεντρωτικό ημερολόγιο με τους πρωτοβάθμιους λογ/σμούς και από το 
συγκεντρωτικό ημερολόγιο το Γενικό Καθολικό (κατά τα γνωστά). Επίσης με τα δεδομένα 
του αναλυτικού ημερολογίου ταμείου και του αναλυτικού ημερολογίου διαφόρων πράξεων 
ενημερώνονται οι αθεώρητες καρτέλες του αναλυτικού καθολικού.

η) Συντάσσεται ισοζύγιο γενικού και αναλυτικού καθολικού με 9.1.03 μόνο με τις 
εγγραφές, που έχουν γίνει πιο πάνω, ως εξής:

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕ 9.1.2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ” Α.Ε.
ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛ ΟΠΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ
ΚΑ

ΓΠΣΤΩΊΊ
ΚΑ

10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 300.000 - 300.000
10.00.00.000 Οικόπεδα απογραφής 300.000 - 300.000
11 ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ-ΤΕΧ Ν ΙΚ Α  ΕΡΓΑ 800.000 - 800.000
11.00.00.000 Κτίρια απογραφής 800.000 - 800.000
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 200.000 - 200.000
12.00.00.000 Μηχανήματα απογραφής 200.000 - 200.000
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 60.000 - 60.000
21.00.00.000 Αποθέματα απογραφής 60.000 - 60.000
30 ΠΕΛΑΤΕΣ 10.000 - 10.000
30.00.00.001 Γ. Γεράκης 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

10.000
366.500

10.000
366.500
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38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 30.000 - 30.000
38.03.00.000 Λογ/σμός όψ ης....... 336.500 366.500
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.500.000 3.000.000 - 1.500.000
40.00.00.000 Καταβλημένο Μ.Κ. - 1.500.000 - 1.500.000
40.02.00.000 Οφειλόμενο Μ.Κ. 1.500.000 1.500.000 -
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 16.500 16.500
42.00.00.000 Υπόλοιπο κερδών (από 6.11-31.12.02) 16.500 16.500
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 180.000 - 180.000
50.00.00.000 Γ. Γαρίδας 180.000 - 180.000
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.163.500 1.182.500 - 19.000
53.14.00.000 Δ. Ζάρας - 19.000 - 19.000
53.14.00.001 Κλωστήρια Α.Ε. (από μετατροπή) 1.163.500 1.163.500 - -
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  ΤΕΛΗ - 21.000 - 21.000
54.08.00.000 Φόρος εισοδήματος - 21.000 - 21.000
04 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 700.000 700.000
04.00.00.000 Υπεραξία πάγιων στοιχ από μετατρ. Ν.Δ
1297/72 700.000 700.000
08 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ - 700.000 - 700.000
08.00.00.000 Υπεραξία πάγιων στοιχ από μετατρ. Ν.Δ
1297/72 700.000 700.000

ΣΥΝΟΛΑ 5.100.000 5.100.000 2.436.500 2.436.500

θ) Τα υπόλοιπα του παραπάνω ισοζυγίου αποτελούν συγχρόνως την απογραφή και τον 
ισολογισμό έναρξης της Α.Ε. Η απογραφή αυτή και ο ισολογισμός καταχωρούνται στο βιβλίο 
απογραφών και ισολογισμών της Α .Ε., ως εξής :

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Α.Ε. ΜΕ
9.1.03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μερικά Αναλυτική Συγκεντρωτική
ποσά στήλη στήλη

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
10.00 Γήπεδα — οικόπεδα
10.00.00.000 Οικόπεδα απογραφής 300.000
11 ΚΤΙΡΙΑ -  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -

300.000
300.000

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 800.000
11.00 Κτίρια -  εγκαταστάσεις κτιρίων 
11.00.00.000 Κτίρια απογραφής 800.000 
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -  ΛΟΙΠΟΣ

800.000

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 200.000
12.00 Μηχανήματα 200.000

1 0 0



12.00.00.000 Μηχαν/τα απογραφής 200.000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

α) ΑποΟέιιατα
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
21.00 Νήματα 60.000
21.00. 00.000 Αποθέματα απογραφής 60.000

β) Α««ιτήσεκ
30 ΠΕΛΑΤΕΣ
30.00 Πελάτες εσωτερικού 10.000
30.00. 00.001 Γ. Γεράκης 10.000

γ) ΑιαΟέσιιια
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 Ταμείο
38.00. 00.000 Ταμείο επιχείρησης 
38.03 Καταθέσεις όψης
38.03.00. 000 Λογ/σμός όψης

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 
04 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
04.00 Υπεραξία πάγιων στοιχείων 700.000
04.00. 00.000 Υπεραξία πάγιων

στοιχείων από μετατροπή 
Ν.Δ. 1297/72 700.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μερικά Αναλυτική
ποσά στήλη

366.500
30.000

366.500

60.000

10.000

366.500

1.736.500

700.000

Συγκεντρωτική
στήλη

TATA ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.00 Καταβλημένο Μ.Κ. κοινών 

μετοχών
40.00. 00.000 Καταβλημένο Μ.Κ. 1.500.000 
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο
42.00. 00.000 Υπόλοιπο κερδών

(από 6.11-31.12.03) 16.500

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.500.000

16.500

1.500.000

16.500
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50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού
50.00. 00.000 Γ. Γαρίδας 180.000
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
53.14 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

προς εταίρους
53.14.00. 000 Δ. Ζάρας 19.000
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  ΤΕΛΗ
54.08 Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρων
54.08.00. 000 Φόρος εισοδήματος 21.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
08 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
08.00 Υπεραξία πάγιων στοιχείων 700.000
08.00. 00.000 Υπεραξία πάγιων στοι

χείων από μετατροπή
Ν.Δ. 1297/72 700.000

180.000

19.000

21.000

19.000

21.000 

1.736.500

700.000

180.000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟ Μ ΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. “Β. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ” ΜΕ 9.1.03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία
κτήσης

Αποσβέσεις Αναποσβεστη
αξία

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
10.00 Γήπεδα — οικόπεδα 300.000 - 300.000
11 Κτίρια και τεχνικά έργα 800.000 - 800.000
12 Μηχανήματα -  λοιπός εξοπλισμός 200.000 - 200.000
Σύνολο παγίου ενεργητικού ] - 1.300.000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

α) Αποθέιιατα
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 60.000

Β1 Απαιτήσεις
30 Πελάτες 10.000



ν) Διαθέσιμο
38.00 Ταμείο 30.000
38.03 Καταθέσεις όψ ης..... 336.500
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού και διαθεσίμου 436.500
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.736.500
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
04 Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί 700.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

TATA ΚΕΦΑΛΑΙΑ
40.00 Καταβλημένο Μ.Κ. 1.500.000
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 16.500
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.516.500

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
50 Προμηθευτές 180.000
53 Πιστωτές διάφοροι 19.000
54 Υποχρεώσεις από φόρους -  τέλη 21.000
Σύνολο υποχρεώσεων 220.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.736.500
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
08 Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί 700.000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Από 9.1.03 και μετά, οι εγγραφές των καθημερινών λογιστικών γεγονότων θα 
καταχωρούνται πλέον κανονικά στα βιβλία της Α.Ε. Οι εγγραφές όμως από 1.1.03 — 9.1.03 
καταχωρούνται στα βιβλία της Ε.Π.Ε. και στη συνέχεια μεταφέρονται συγκεντρωτικά κατά 
λογ/σμό (πρωτοβάθμιο και αναλυτικό) στα βιβλία της Α.Ε.

ΣΗ Μ . : α) Τα βιβλία της Α.Ε. είτε είναι χειρόγραφα είτε είναι μηχανογραφημένα , μέχρι και ένα μήνα πριν 
από τη θεώρηση, όλα τα λογιστικά γεγονότα που έχουν γίνει μπορούν να καταχωρηθούν κατ’ ευθείαν στα βιβλία 
της Α.Ε.

β) Στην απογραφή έναρξης της Α.Ε. όπως είναι προφανές θα πρέπει να καταχωρούνται και οι νέες αγορές 
παγίων που τυχόν πραγματοποιούνται μέχρι τη σύσταση της Α.Ε. Αντίθετα, δεν πρέπει να καταχωρούνται στην 
απογραφή έναρξης τα πάγια που έχουν ήδη πωληθεί ή έχουν καταστραφεί μέχρι τη σύσταση της Α.Ε. Τα λοιπά 
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού καταχωρούνται στην απογραφή έναρξης , στην κατάσταση που βρίσκονται 
κατά την ημερομηνία της σύνταξης αυτής (Εγκ. Ε. 24011/69).

γ) 'Οταν δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αποθέματα, τότε δεν είναι υποχρεωτικό να συντάσσεται 
απογραφή έναρξης αλλά μπορούν να καταχωρούνται αναλυτικά τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού μόνο στην εγγραφή ανοίγματος των βιβλίων (άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Β.Σ.).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Ε.
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Μετά από την καταχώρηση της απογραφής έναρξης και του ισολογισμού στο βιβλίο 
απογραφών και ισολογισμών της Α .Ε., ο λογιστής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει και το 
θεωρημένο μητρώο πάγιων στοιχείων της Α.Ε. Αν η επιχείρηση αυτή πραγματοποιούσε την 
μετατροπή της με βάση το Ν. 2190/20, δεν θα υπήρχε πρόβλημα στον τρόπο ενημέρωσης του 
μητρώου πάγιων στοιχείων καθότι η αξία των πάγιων στοιχείων, όπως αυτή εκτιμήθηκε από 
την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20, θεωρείται και ως αρχική αξία κτήσης πάνω στην 
οποία θα υπολογίζονται στο εξής οι ετήσιες αποσβέσεις (μέχρις ότου τα αποσβεσμένα πάγια 
φτάσουν την αρχική αξία), οι οποίες θα είναι στο σύνολό τους φορολογικά αναγνωρίσιμες 
και εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα για τον προσδιορισμό των φορολογητέων 
κερδών. Τώρα όμως , που η επιχείρηση αυτή εφαρμόζει για την μετατροπή της τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 1297/72, θα πρέπει πρώτα να υπολογιστούν οι φορολογικά αναγνωρίσιμες 
αποσβέσεις και μετά να ενημερωθεί το μητρώο πάγιων στοιχείων. Οι (ρορολογικά 
αναγνωρίσιμες αποσβέσεις υπολογίζονται μόνο για τα κτίρια και τα μηχανήματα του 
παραδείγματος μας χωριστά για το κάθε πάγιο στοιχείο (και όχι για τα οικόπεδα), ως εξής :

ΚΤΊΡΙΟ “Α”

Αξία κτήσης 476.000
- Αποσβέσεις που έχουν ενεργηθεί -76.000
Αναπόσβεστη αξία 400.000

Αξία εκτίμησης επιτροπής άρθρου 9 800.000
- Αναπόσβεστη αξία -400.000
Υπεραξία κτιρίου 400.000

400.000 (αναπόσβεστη αξία)
Υπεραξία 400.000 χ  -------------------------------------  = 336.134,45 ευρώ

476.000 (αξία κτήσης )

= υπεραξία αναπόσβεστης αξίας

Αναπόσβεστη αξία 400.000 + 336.134,45 (υπεραξία) = 736.134,45 ευρώ = Αξία πάνω στην 
οποία θα υπολογίζονται στο εξής φορολογικά αναγνωρίσιμες αποσβέσεις.
Δηλαδή , θα υπολογίζονται ετήσιες αποσβέσεις για το ποσό 800.000 ευρώ, αλλά (ρορολογικά 
όμως θα αναγνωρίζονται οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στο ποσό 736.134,45 ευρώ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (μηνανή Α)

Αξία κτήσης 125.000
- Αποσβέσεις που έχουν ενεργηθεί -25.000
Αναπόσβεστη αξία 100.000

Αξία εκτίμησης επιτροπής άρθρου 9 200.000
- Αναπόσβεστη αξία -100.000
Υπεραξία μηχανήματος 100.000

100.000 (αναπόσβεστη αξία)
Υπεραξία 100.000 χ

125.000 (αρχική αξία)
= 80.000 ευρώ



= υπεραξία αναπόσβεστης αξίας

Αναπόσβεστη αξία 100.000 + 80.000 (υπεραξία) = 180.000 ευρώ = Αξία πάνω στην οποία θα 
υπολογίζονται στο εξής φορολογικά αναγνωρίσιμες αποσβέσεις . Δηλαδή και στο 
μηχάνημα Α θα υπολογίζονται ετήσιες αποσβέσεις για το ποσό 200.000 ευρώ , αλλά 
φορολογικά όμως θα αναγνωρίζονται οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στο ποσό 180.000 
ευρώ. Αν ο συντελεστής ετήσιας απόσβεσης για το κτίριο είναι 8% και για το μηχάνημα 12%, 
τότε το βιβλίο “μητρώο πάγιων στοιχείων” ενημερώνεται ως εξής:

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τίτλος
παγίου

Ποσοστά
απόσβε-

Αρχική αξία Αποσβέσεις 2003 Αναπόσβεστη αξία με 
31.12.03

σης
Αξία
εκτίμησης 
επιτροπής 
άρθρου 9

Αξία
φορολο

γικά
αναγνωρί

σιμων
αποσβέ

σεων

Αξίας
εκτίμησης
επιτροπής

Φορολο
γικά

αναγνωρί
σιμες

Αξία
εκτίμησης
επιτροπής

Αξία
φορολο

γικά
αναγνωρί

σιμων
αποσβέ

σεων
Κτίριο 8% 800.000 736.134,45 64.000* 58.890,76* 736.000* 677.243,69
Μηχαν 
ή “Α”

12% 200.000 180.000 24.000 21.600 176.000 158.400

(1) 800.000 χ  8% = 64.000 ευρώ = συνολικές αποσβέσεις
(2) 736.134,45 χ  8% = 58,890,76 ευρώ = φορολογικά αναγνωρίσιμες αποσβέσεις
(3) 800.000 -  64.000 = 736.000 ευρώ
(4) 736.134,45 -  58.890,76 = 677.243,69 ευρώ
Δηλαδή , για το κτίριο, στο τέλος της χρήσης, θα χρεώνεται ο λογ. 66 “Αποσβέσεις” με το συνολικό ποσό των 
αποσβέσεων που είναι 64.000 ευρώ. Επειδή όμως , αναγνωρίζονται φορολογικά εκπιπτόμενες αποσβέσεις μόνο 
58.890,76 ευρώ, για το λόγο αυτό, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα προστεθεί στα κέρδη ως λογιστική 
διαφορά το ποσό 5.109,24 ευρώ (64.000 — 58.890.76 = 5.109,24 ευρώ). Τα ίδια ισχύουν και για το μηχάνημα.

2.1.4 Εγγραφές στα βιβλία της Ε.Π.Ε. μέχρι την απόκτηση νομικής προσωπικότητας 
της από μετατροπή προερχόμενης Α.Ε.

Τα λογιστικά γεγονότα από 1.1.03 — 9.1.03 καταχωρούνται στα βιβλία της Ε.Π.Ε. Αν 
μεσολαβούσε αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να πάρει η Α.Ε. τον αριθμό Μ.Α.Ε. από το 
Υπουργείο Εμπορίου (π.χ. πάνω από 15 μέρες), τότε θα ξανασυντάσσονταν απογραφή και 
ισολογισμός στα βιβλία της Ε.Π.Ε. κανονικά με προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσης 
όπως έγινε και με 31.12.02. Στη συνέχεια , τα υπόλοιπα της νέας αυτής απογραφής θα 
μεταφέρονταν στα βιβλία της Α .Ε., με εγγραφές που θα γίνονταν στο ημερολόγιο διαφόρων 
πράξεων της Α.Ε. Αν όμως το χρονικό διάστημα, μετρούμενο από 1.1.03 μέχρι την απόκτηση 
του αριθμού Μ .Α.Ε., είναι σχετικά μικρό (π.χ. λιγότερο από 15 μέρες), τότε, οι λογ/σμοί από 
τα αναλυτικά ημερολόγια της Ε.Π.Ε. μεταφέρονται απευθείας στο αναλυτικό ημερολόγιο 
διαφόρων πράξεων της Α.Ε. , με τα συγκεντρωτικά ποσά κατ’ αναλυτικό λογ/σμό που θα
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τηρείται στην Α.Ε.
Αυτό θα γίνει και στην προκειμένη περίπτωση.
Έστω λοιπόν ότι στο διάστημα αυτό από 1.1.03 — 9.1.03 συνέβησαν τα εξής λογιστικά 

γεγονότα.

3.1.03 ΓΕΓΟΝΟΣ

Η εταιρία αγόρασε γραφική ύλη με μετρητά. Το τιμολόγιο πώλησης -  δελτίο 
αποστολής που εκδόθηκε είναι γραμμένο ως εξής :

Τιμολόγιο πώλησης -  δελτίο αποστολής Νο 15 Ημερομηνία 3.1.03 Ώρα 09:30
Εκδότης : Αντωνίου & Σία Ο.Ε. Γραφικά Ερμού 12 Θεσ/νίκη Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ........
Πελάτης : Β. Αγγέλου & Σία Ε.Π.Ε. Εμπορία Εγνατίας 10 Θεσ/νίκη. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.
Α/α Περιγραφή είδους μ/μ Ποσότης Τιμή Αξία

1 Κόλλες κατειργιέ τεμ 50 1 50
2 Στύλοι διάρκειας 

Φ.Π.Α. 18%

τεμ 40 1,50 60
110

19.80
129.80

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Στο αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου της Ε.Π.Ε. γίνεται η εξής εγγραφή :

ΠΙΣΤΩΣΗ

129,80

β) Ενημερώνεται το αναλυτικό καθολικό της Ε.Π.Ε.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 3.1.03 ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗ
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.07.03.001 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά

γραφείου υποκ. στο Φ.ΠΑ.. 110
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  ΤΕΛΗ
54.00.02.018 Φ.Π.Α. δαπανών με 18% 19,80

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 

Υλικά γραφείου ως τιμ. -  δελτίο 
No 15/Αντωνίου & Σία Ο.Ε.

4.1.03 ΓΕΓΟΝΟΣ

Η εταιρία αγόρασε εμπορεύματα με πίστωση από το Βαϊράμη Κώστα. Το τιμολόγιο 
-  δελτίο αποστολής είναι γραμμένο ως εξής:
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Τιμολόγιο πώλησης — δελτίο αποστολής Νο 17 Ημερομηνία 4.1.03 'Ωρα 11:05
Εκδότης : Βαϊράμης Κώστας Έμπορος. Σχοινά 10 Λάρισα Α.Φ.Μ........ Δ.Ο.Υ........
Πελάτης : Β. Αγγέλου & ΣίαΕ.Π.Ε. Εμπορία. Εγνατίας 10 Θεσ/νίκη. Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ...
α/α Περιγραφή είδους μ/μ Ποσότης Τιμή Αξία
1 Νήματα κιλά 1.000 2 2.000

Φ.Π.Α. 18% 360
2.360

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Στο αναλυτικό ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Ε.Π.Ε. γίνεται η εξής εγγραφή :

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.01.00. 018 Αγορές με 18% 2.000 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  ΤΕΛΗ
54.00. 00.018 Φ.Π.Α. αγορών με 18% 360 

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00.00.000 Βαίράμης Κώστας 2.360

Κουβέρτες ως τιμ. -  δελτίο Νο 17/Βαϊράμη Κώστα

β) Ενημερώνεται το αναλυτικό καθολικό της Ε.Π.Ε.

8.1.03 ΓΕΓΟΝΟΣ

Η εταιρία αγόρασε διάφορα ντοσίε για το γραφείο της με μετρητά και με τιμολόγιο 
πώλησης -  δελτίο αποστολής γραμμένο ως εξής:

Τιμολόγιο -  δελτίο αποστολής Νο 112. Ημερομηνία 8.1.03 Ώρα 10.05
Εκδότης : Γεωργιάδης Α.Ε. Διεύθυνση : ................ Α.Φ.Μ......... Δ.Ο.Υ....
Πελάτης : Β. Αγγέλου & Σία Ε.Π.Ε. Εμπορία. Εγνατίας 10 Θεσ/νίκη. Α.Φ.Μ ....Δ .Ο .Υ ...
α/α Περιγραφή είδους μ/μ Ποσότης Τιμή Αξία

1 Ντοσίε τεμ 20 3 60
Φ.Π.Α. 18% 10.80
Εξοφλήθηκε 70,80

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Στο αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου της Ε.Π.Ε. γίνεται η εξής εγγραφή :
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ΠΙΣΤΩΣΗΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 8.1.03 ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗ
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.07.03.001 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά

γραφείου υποκείμ. στο Φ.Π.Α. 60
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  ΤΕΛΗ
54.00.02.018 Φ.Π.Α. δαπανών με 18% 10,80

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης 70,80

Υλικά γραφείου ως τιμ. -  δελτίο No 112/Γεωργιάδης Α.Ε.

β) Ενημερώνεται το αναλυτικό καθολικό.

Γ ια  τ ι ς  ε γ γ ρ α φ έ ς  π ο υ  έ γ ι ν α ν  α π ό  1.1.03 -  8.1.03 στα αναλυτικά 
ημερολόγια της Ε.Π.Ε. ενημερώνεται το γενικό καθολικό και συντάσσεται το ισοζύγιο 
πρωτοβάθμιων και αναλυτικών λογ/σμών, ως εξής :

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 1ΉΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕ 8.1.03
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

64 Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ  ΕΞΟ ΔΑ 170

64.07.03.001 Γραφική ύλη &  λοιπά υλικά γραφείου 170

20 Ε Μ Π Ο ΡΕ Υ Μ Α Τ Α 2.000

20.01.00.018 Αγορές 18% 2.000
200,60

38 Χ ΡΗ Μ Α Τ ΙΚ Α  Δ ΙΑ Θ ΕΣΙΜ Α
200,60

38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης
2.360

50 Π ΡΟ Μ Η Θ Ε Υ Τ Ε Σ
2.360

50.00.00.000 Βαϊράμης Κώστας

54 Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ  Α Π Ο  Φ Ο ΡΟ Υ Σ -  ΤΕΛ Η 390,60

54.00.00.018 Φ.Π.Α. αγορών με 18% 360
54.00.02.018 Φ.Π.Α. δαπανών με 18% 30,60

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 2.560,60 2.560,60
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Με βάση το παραπάνω ισοζύγιο, στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Α.Ε. και με 
ημερομηνία 9.1.03 γίνεται η παρακάτω εγγραφή :

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 9.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.07.03.001 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά

γραφείου υποκ. στο Φ.Π.Α 170
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.01.00. 018 Αγορές με 18% 2.000 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -  ΤΕΛΗ
54.00. 00.018 Φ.Π.Α. αγορών με 18% 360
54.00. 02.018 Φ.Π.Α. δαπανών με 18% 30,60

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00. 00.000 Ταμείο 
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00. 00.000 Βαϊράμης Κώστας 

Μεταφορά υπολοίπων από βιβλία της Ε.Π.Ε. 
ως ισοζύγιο με 9.1.03

200,60

2.360

Στην Ε.Π.Ε. γίνεται ακριβώς αντίθετη εγγραφή. Στη συνέχεια ενημερώνονται το 
γενικό καθολικό και το αναλυτικό καθολικό της Α.Ε.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΣΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΙΉ  ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.

Κατά το χρονικό διάστημα 1.11.02 -  31.12.02 οι εργασίες της εταιρίας απέφεραν 
κέρδος 20.000 ευρώ. Το κέρδος αυτό θεωρείται κανονικά ότι ανήκει στην Ε.Π.Ε. και 
φορολογείται στο όνομα της Ε.Π.Ε. (Υπ. Οικ. Ε. 16455/69, πολ. 264, Εγκ. Υπ. Οικ. 
1039799/πολ. 1080/5.4.1994, άρθρο 2). Ομοίως και το αποτέλεσμα που προκύπτει από 1.1.03 
-  9.1.03 (ημέρα καταχώρησης της Α.Ε. στο Μητρώο του Υπουργείου Εμπορίου) θεωρείται 
ότι ανήκει στην Ε.Π.Ε. Τα κέρδη αυτά τα παίρνουν οι εταίροι της Ε.Π.Ε. από το ταμείο της 
Α.Ε. ή για τα κέρδη αυτά γίνεται αντίστοιχη αύξηση του Μ.Κ. (Εγκ. Ε. 24011/69).

Στην πράξη όμως, τις περισσότερες φορές περιλαμβάνεται στο καταστατικό της Α.Ε. 
και ο όρος πως τα κέρδη της περιόδου αυτής (όπως στην περίπτωσή μας από 1.11.02 — 
9.1.03) ανήκουν στην Α.Ε. Αυτό γίνεται κυρίως για λόγους προστασίας των μετόχων της 
Α.Ε. από ενδεχόμενη περίπτωση αποχώρησης κάποιου απ’ αυτούς . Από φορολογική όμως 
άποψη ο όρος αυτός δεν έχει καμία σημασία. Αν , για το χρονικό διάστημα από 1.11.02 —
31.12.02 το αποτέλεσμα που θα προέκυπτε ήταν ζημιά, ή αν κατά το χρονικό διάστημα, από
1.1.03 — 9.1.03 (ημέρα καταχώρησης της Α.Ε. στο μητρώο του Υπουργείου Εμπορίου) 
συνέβαιναν γεγονότα τέτοια που θα συντελούσαν να επέλθει ζημιογόνο αποτέλεσμα τέτοιο 
που να υπερκάλυπτε το κέρδος των 20.000 ευρώ, τότε οι μέτοχοι θα ήταν υποχρεωμένοι ή να 
καταβάλλουν νέες εισφορές για κάλυψη του υπόλοιπου αυτού της ζημιάς ή διαφορετικά, η 
Α.Ε. θα ήταν υποχρεωμένη να προβεί σε ισόποση μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου για 
κάλυψη της παραπάνω ζημιάς.
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Στην περίπτωσή μας , επειδή το χρονικό διάστημα από 1.1.03 -9 .1  03 είναι σχετικά 
μικρό (μικρότερο από 15 μέρες), δεν συντάσσεται ισολογισμός στα βιβλία της Ε.Π.Ε. με 
ημερομηνία 9.1.03. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα πού λίγα κέρδη του χρονικού 
αυτού διαστήματος από 1.1.03 -  9.1.03, που ανήκουν στους εταίρους της Ε.Π.Ε., να 
φορολογούνται στο όνομα της Α.Ε.

Για το λόγο αυτό, αν το παραπάνω χρονικό διάστημα πλησιάζει το μήνα ή τον 
ξεπερνά, θα πρέπει και πάλι να συνταχθεί ισολογισμός , για να προσδιοριστούν με 
μεγαλύτερη ακρίβεια τα κέρδη που θα φορολογηθούν στο όνομα της Ε.Π.Ε. αντί στο όνομα 
της Α.Ε. Όπως έχει διαμορφωθεί όμως σήμερα η φορολογία δεν θα υπάρχει στην περίπτωση 
αυτή ουσιώδη διαφορά στο φόρο που θα προκύπτει αν τα κέρδη του χρονικού αυτού 
διαστήματος φορολογηθούν στο όνομα της Ε.Π.Ε. ή στο όνομα της Α.Ε. διότι και στις δύο 
περιπτώσεις ο συντελεστής φόρου είναι σήμερα σχεδόν ο ίδιος (π.χ. 35% για τα κέρδη στις 
Ε.Π.Ε. που είναι πέρα από την επιχειρηματική αμοιβή, και 35% φόρος για τις Α.Ε. κλπ.).

2.2 Παράδεινιια ιιετατροτηκ ατοιιικικ επινείουση^ που τηρεί Βιβλία β ' κατηγορίας 
(εσόδων -  εϋόδων) σε Α.Ε. ιιε Βάση το ν.δ. 1297/72. (Τα ίδια ιστύουν και νια ιιετατοοπέα 
από α κατηγορίας Βιβλία σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.)

(Οι ημερομηνίες που αναφέρονται παρακάτω είναι μέσα στα χρονικά όρια που 
κυμαίνεται σήμερα μια τέτοια μετατροπή στην πράξη)

30.6.02 ΓΕΓΟΝΟΣ

Ο Πέτρος Γαβριάς διατηρεί ατομική επιχείρηση στη Βέροια με αντικείμενο την 
εμπορία κρεάτων. Τηρεί βιβλία Β'κατηγορίας (βιβλίο εσόδων -  εξόδων). Στις 30.6.02 
αποφασίζει να μετατρέψει την επιχείρησή του σε Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Για να μετατρέψει την επιχείρησή του σε Α.Ε. είναι υποχρεωμένος να συντάξει 
απογραφή με 30.6.02 και στη συνέχεια με βάση την απογραφή αυτή να συντάξει ισολογισμό 
την ίδια μέρα.

1.8.02 ΓΕΓΟΝΟΣ

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη της απογραφής και του ισολογισμού με 30.6.02

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Ο λογιστής της επιχείρησης καταχωρεί την απογραφή και τον ισολογισμό στις 
τελευταίες σελίδες του βιβλίου εσόδων -  εξόδων ως εξής : Θα καταχωρήσει πρώτα, όσον 
αφορά τα πάγια το κάθε πάγιο χωριστά, δίπλα τις τιμές που αγοράσθηκαν (αν είναι γνωστές) 
και παραδίπλα τις τιμές στις οποίες εκτιμούνται τα πάγια (κατά την κρίση του επιχειρηματία) 
στις 30.6.02. Κάτω από την απογραφή θα καταχωρηθεί ο ισολογισμός με τις παραπάνω τιμές 
που εκτιμούνται από τον ίδιο τα πάγια την ημέρα αυτή (30.6.02)

Η απογραφή λοιπόν και ο ισολογισμός θα γραφούν ως εξή ς:
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ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ -  ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Π. ΓΡΑΒΙΑΣ ΜΕ 30.9.02

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αξίες
αγοράς

Πιθανές
σημερινές
αξίες

Συγκε
ντρωτική
στήλη
πιθανής
σημερινής
αξίας

11 ΚΤΙΡΙΑ 100.000 100.000
11.00.00.000 Κατάστημα επί της παλαιάς

αγοράς 32.790
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 7.000
12.00.00.000 Ψυγείο επαγγελματικό άγνωστη* 7.000
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 29.000
13.02.00.000 Φορτ. Μερσεντές Ν.Β. 1785 άγνωστη* 29.000
14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.000
14.00.00.000 Διάφορα έπιπλα άγνωστη* 5.000

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 35.100
20.00.00.000 Μοσχάρια (κιλά 3.300 x 10) 33.000
20.00.00.001 Συκώτια (κιλά 300 χ 7) 2.100

30 ΠΕΛΑΤΕΣ 298.000
30.00.00.000 Σούμπουρος Αντώνιος 200.000
30.00.00.001 Τσάμης Χρηστός 98.000

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 159.000
38.00.00.000 Ταμείο 159.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 633,100

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 600.000
40.07.00.000 Κεφάλαιο ατομικής επιχείρ. 600.000

52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. 33.100
54.00.00.000 Εθνική Κεντρικό κατάστημα 33.100

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 633.100
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* Έχουν αγορασθεί πριν από πολλά χρόνια και δεν υπάρχουν σχετικά τιμολόγια αγοράς

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Π. ΓΡΑΒΙΑΣ ΜΕ 30.6.02

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
11 ΚΤΙΡΙΑ
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
30 ΠΕΛΑΤΕΣ
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

100.000
7.000

29.000
5.000 

35.100
298.000
159.000 
633.100

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

600.000
33.100

633.000

β) Ο Π. Γραβιάς με ημερομηνία π.χ. 1.8.02, υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση του 
Υπουργείου Εμπορίου, για συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190, με 
συνημμένα τον παραπάνω ισολογισμό και με ένα παράβολο της Δ.Ο.Υ π.χ. 900 ευρώ. Ίδια 
αίτηση υποβάλλεται και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

10.11.02 ΓΕΓΟΝΟΣ

Η αίτηση για την μετατροπή που υποβλήθηκε στις 1.8.02 εγκρίθηκε από τη 
Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου και έστω ότι στις 5.12.02 συγκροτείται η επιτροπή.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Η επιτροπή θα μεταβεί στην έδρα της εταιρίας και θα κάνει έλεγχο στο βιβλίο εσόδων — 
εξόδων και σε ότι άλλο θεωρείται απαραίτητο για έλεγχο.

β) Στη συνέχεια η επιτροπή θα συντάξει έ κ θ ε σ η  για τα στοιχεία της παραπάνω 
απογραφής και του ισολογισμού , όπως αυτή τα εκτιμά. Έστω ότι η έκθεση αυτή είναι η 
αμέσως παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 2190

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΑ 56.500
Κατάστημα επί της παλαιός αγοράς 56.500
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ψυγείο επαγγελματικό 6.000

6.000

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Φορτηγό μερσεντέςΝ,Β. 1785 26.000

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Διάφορα έπιπλα 4.500

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μοσχάρια κιλά 3.3 00 χ  10 ευρώ 33.000
Συκώτια κιλά 300 χ  7 ευρώ 2.100

ΠΕΛΑΤΕΣ
Σούμπουρος Αντώνιος 200.000
Τσαμήτρος Βένος 98.000
- Πρόβλεψη για τυχόν επισφάλεια των πελατών -8.000

ΤΑΜΕΙΟ
Δεν αναγνωρίζεται καθ’ ότι δεν τηρείται βιβλίο 
ταμείου για την επαλήθευση του ποσού αυτού 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

26.000

4.500

35.100

290.000

418.100

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 58.100
(Δάνειο Εθνικής Τραπέζης)

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 360.000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 418.100

γ) Ένα αντίγραφο από την παραπάνω έκθεση της επιτροπής κοινοποιείται και στην 
ατομική επιχείρηση του Πέτρου Γαβριά.

20.12.02 ΓΕΓΟΝΟΣ
Το αντίγραφο της έκθεσης της εκτιμητικής επιτροπής ήρθε στην ατομική 

επιχείρηση του Π. Γαβριά.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Με βάση το αντίγραφο αυτό της παραπάνω έκθεσης συντάσσεται το καταστατικό της 
Α.Ε.

Στο καταστατικό αυτό περιλαμβάνονται και τα εξής στοιχεία που μας ενδιαφέρουν : 1

1) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 600.000 ευρώ (6.000 κοινές ονομαστικές μετοχές 
των 100 ευρώ ονομαστικής αξίας της κάθε μιας). Τις μετοχές αυτές θα τις πάρουν τα
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εξής πρόσωπα.
(1) Πέτρος Γαβριάς 3.500 μετοχές χ  100 ευρώ = 350.000 ευρώ
(2) Μαρία Γαβριά 2.500 μετοχές χ  100 ευρώ= 250.000 ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 600.000 ευρώ
(6.000 μετοχές χ  100 ευρώ)

2) Η Μαρία Γαβριά (σύζυγος) θα καταβάλει την εισφορά της σε μετρητά , ενώ ο Πέτρος
Γαβριάς θα εισφέρει την ατομική του επιχείρηση και τη διαφορά θα εισφέρει σε μετρητά.

β) Μετά από τις παραπάνω ενέργειες και αφού καταβληθεί πρώτα ο φόρος συγκέντρωσης 
κεφαλαίων 1% στη Δ.Ο.Υ. για τις εισφορές σε μετρητά και στην εισφορά της ατομικής 
επιχείρησης , στη συνέχεια δύο αντίγραφα του καταστατικού της Α.Ε. προσκομίζονται στη 
Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου. Με βάση τα καταστατικά αυτά, η Διεύθυνση του 
Υπουργείου Εμπορίου παρέχει την άδεια συστάσεως της Α.Ε. που έχει την επωνυμία “Π. 
ΓΑΒΡΙΑΣ” Α.Ε., την καταχωρεί στο μητρώο Α.Ε. και εγκρίνει το καταστατικό της . Η 
εγκριτική αυτή απόφαση και μια περίληψη από το καταστατικό της στέλνονται απευθείας απ’ 
τη Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

31.12.02 ΓΕΓΟΝΟΣ -  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ -  ΕΞΟΔΩΝ ΤΉΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επειδή η Α.Ε. θεωρείται ότι υφίσταται σαν εταιρία από την ημέρα καταχώρησης του 
καταστατικού της στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Εμπορίου, γιαυτό σκόπιμα η 
καταχώρηση αυτή επιδιώκεται να γίνει στις αρχές του 2003, για να κερδηθεί το 
υπερδωδεκάμηνο της πρώτης χρήσης. Και επειδή στην προκειμένη περίπτωση προβλέπεται 
να καταχωρηθεί στις 2.1.03 , γιαυτό στις 31.12.03 συντάσσεται απογραφή και ισολογισμός 
της ατομικής επιχείρησης που καταχωρούνται στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου εσόδων -  
εξόδων. Έστω ότι η απογραφή αυτή και ο ισολογισμός απεικονίζουν την περιουσιακή 
κατάσταση της ατομικής επιχείρησης όπως αυτή εμφανίζεται αμέσως παρακάτω. (Τα πάγια 
στοιχεία καταχωρούνται στην απογραφή με τις αξίες εκτίμησης της επιτροπής).

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ 31.12.02

(Καταχωρείται στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου εσόδων -  εξόδων)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
11 ΚΤΙΡΙΑ 56.500
11.00.00.000 Κατάστημα επί της παλαιάς αγοράς 56.500

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
12.00.00.000 Ψυγείο επαγγελματικό 6.000

6.000

13 Μ ΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
13.02.00.000 Φορτηγό Μερσεντές Ν.Β. 1785 26.000

26.000
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14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
14.00.00.000 Διάφορα έπιπλα 4.500

4.500

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
20.00.00.000 Μοσχάρια απόθ. (κιλά 5.000 12 ευρώ) 60.000

60.000

30 ΠΕΛΑΤΕΣ
30.00. 00.000 Σούμπουρος Αντώνιος 220.000
30.00. 00.001 Τσάμης Χρήστος 100.000

320.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 473.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.04.00.000 Κεφάλαιο ατομικής επιχείρησης 200.000

200.000

52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
52.00.00.000 Λογ/σμός Νο 9385 Ε.Τ.Ε. 273.000

273.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 473.000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 31.12.02

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
11 ΚΤΊΡΙΑ
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
30 ΠΕΛΑΤΕΣ

56.500
6.000

26.000
4.500

60.000
320.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 473.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ./ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

200.000
273.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 473.000

Μετά τη σύνταξη του παραπάνω ισολογισμού οι εισφορές στην Α.Ε. προσδιορίζονται
ως εξής :

Μαρία Γραβιά μετρητά 
Πέτρος Γ ραβιάς μετρητά

250.000
150.000
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Πέτρος Γραβιάς (από μετατροπή ατομικής επιχείρησης) 
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου

200.000
600000

10.1.03 ΓΕΓΟΝΟΣ

Το καταστατικό της Α.Ε. καταχωρήθηκε στο Μητρώο του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό 
............................/2.1.03.

Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης που αναφέρει τον αριθμό του Γενικού Μητρώου , 
ήρθε στα χέρια με το λογιστή του στις 10.1.03.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Ο λογιστής της Α.Ε. πηγαίνει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει η Α.Ε. μαζί μ’ ένα καταστατικό 
της Α.Ε. επικυρωμένο και με μια φωτοτυπία της εγκριτικής απόφασης . Στη Δ.Ο.Υ. 
καταβάλλονται ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και το χαρτόσημο ίδρυσης. Έτσι γίνεται η 
εγγραφή της Α.Ε. στα βιβλία της Δ.Ο.Υ.

β) Στη συνέχεια ο λογιστής προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία 
που χρειάζονται για θεώρηση (βλέπε βιβλία και στοιχεία για θεώρηση στο βιβλίο 
“ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ -  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ -  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ -  Γ.Λ.Σ. -  Κ.Β.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ” 
του καθ. Δ. I. ΚΑΡΑΓΊΑΝΝΗ).

10.1.03 ΓΕΓΟΝΟΣ

Τα βιβλία και τα στοιχεία της Α.Ε. έστω ότι θεωρήθηκαν με ημερομηνία 10.1.03.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων και με ημερομηνία 2.1.03 που η Α.Ε. 
καταχωρήθηκε στο Μητρώο του Υπουργείου Εμπορίου (και όχι με 10.1.03 που θεωρήθηκαν 
τα βιβλία της Α.Ε.) και με τα ποσά της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Α.Ε. γίνονται οι 
εγγραφές σύστασης της Α.Ε. (ή οι εγγραφές κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αλλιώς 
αποκαλούνται).

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.03.00. 000 Π. Γαβριάς / λογ. κάλυψης 350.000
33.03.00. 001 Μαρία Γαβριά / λογ. κάλυψης 250.000 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.02.00.000 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 

ονομαστικών κοινών μετοχών 
Εγγραφή κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου 
ως καταστατικό σύστασης

-------------  2.1.03 ----------------
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.04.00. 000 Π. Γαβριάς /  οφειλόμενο κεφάλαιο 350.000
33.04.00. 001 Μαρία Γαβριά / οφειλόμενο κεφάλαιο 250.000 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

ΠΙΣΤΩΣΗ

600.000
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33.03.00. 000 Π. Γαβρνάς / λογ. κάλυψης 350.000
33.03.00. 001 Μαρία Γαβριά / λογ. κάλυψης 250.000 

Εγγραφή για τα ποσά που καταβάλλονται
συγχρόνως με την κάλυψη______________

β) Στο αναλυτικό ημερολόγιο διαφόρων πράξεων και με ημερομηνία 2.1.03 γίνονται οι 
παρακάτω εγγραφές μετατροπής της ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε. Τα ποσά παίρνονται από 
την απογραφή της 31.12.02 όπως ακριβώς αυτά καταχωρήθηκαν στο βιβλίο εσόδων — 
εξόδων, με τη διαφορά μόνο, ότι αντί να πιστωθεί ο λογ. 40.07.00.000 πιστώνεται ο λογ.
33.04.00.000.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
11 ΚΤΙΡΙΑ
11.00.00.000 Κατάστημα επί της παλαιάς αγοράς

ΧΡΕΩΣΗ

56.500

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
12.00.00.000 Ψυγείο επαγγελματικό 6.000

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
13.02.00.000 Φορτηγό μερσεντέςΝ.Β. 1785 26.000

14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
14.00.00.000 Διάφορα έπιπλα απογραφής 4.500

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
20.00.00.000 Αποθέματα απογραφής - 60.000

30 ΠΕΛΑΤΕΣ
30.00. 00.000 Σούμπουρος Αντώνιος
30.00. 00.001 Τσάμης Χρήστος

220.000
100.000

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.00.00.000 Ισολογισμός ανοίγματος 

μεταφορά των ενεργητικών στοιχείων της ατομικής 
επιχείρησης λόγω μετατροπής σε Α.Ε.

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.00.00.000 Ισολογισμός ανοίγματος 473.000

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.04.00. 000 Π. Γραβιάς / οφειλόμενο κεφάλαιο 
52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ /  ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
52.00. 00.000 Λογ. Νο 9385 ΕΠ.Ε.

Μεταφορά των παθητικών στοιχείων της ατομικής 
Επιχείρησης λόγω μετατροπής της σε Α.Ε.

ΠΙΣΤΩΣΗ

473.000

200.000

273.000

γ) Στο αναλυτικό ημερολόγιο διαφόρων πράξεων και με ημερομηνία έστω 2.1.03 
(ημερομηνία δηλαδή που κατέβαλαν οι μέτοχοι τις εισφορές τους σε μετρητά σε λογ/σμό 
όψης της Α.Ε.), ο λογιστής με βάση τα γραμμάτια είσπραξης που εκδίδει ο ταμίας της 
τράπεζας, προβαίνει στην παρακάτω εγγραφή :
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.03.00.000 Λογ/σμός όψης Ν ο ....... 400.000

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.04.00. 000 Π. Γραβιάς / οφειλόμενο κεφάλαιο 150.000
33.04.00. 001 Μαρία Γραβιά / οφειλόμενο κεφάλαιο 250.000

Κατάθεση στο λογ/σμό Ν ο .......των εισφορών σε
μετρητά ως γραμμάτια είσπραξης Ν ο  και Ν ο .........

δ) Επίσης, μετά από την είσπραξη του παραπάνω ποσού, ο λογιστής χρεώνει το λογ. 40.02 
και πιστώνει το λογ. 40.00 ως εξής :

ΑΝΑΛ. ΗΜΕΡ. 2.1.03 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.02.00.000 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο

κοινών ονομαστικών μετοχών 600.000 .
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.00.00.000 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 600.000

ονομαστικών μετοχών
Μεταφορά από λογ. 40.02.00 στο λογ. 40.00.00 
του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

ε) Μετά τις παραπάνω εγγραφές σύστασης που έγιναν στα βιβλία της Α.Ε. και με 
ημερομηνία 2.1.03, καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών της η απογραφή και ο 
ισολογισμός έναρξης των εργασιών της, ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ
Απογραφή έναρξης της εταιρίας “Π. ΓΑΒΡΙΑΣ” Α.Ε. με 2.1.03 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ

11 ΚΤΊΡΙΑ 56.500
11.00.00.000 Κατάσταση πάνω στην

παλαιά αγορά 56.500
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 6.000
12.00.00.000 Ψυγείο επαγγελματικό 6.000
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 26.000
13.02.00.000 Φορτηγό μερσεντές

Ν .Β .1785 26.000
14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.500
14.00.00.000 Διάφορα έπιπλα 4.500
Σύνολο πάγιων στοιχείων 93.000
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ -  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 60.000
20.00.00.000 Αποθέματα απογραφής 
30 ΠΕΛΑΤΕΣ

60.000
320.000

30.00.00.000 Σούμπουρος Αντώνιος 220.000
30.00.00.001 Τσάμης Χρηστός 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

100.000
400.000

38.03.00.000 Λογ/σμός όψηςΝ ο.... 400.000
Σύνολο κοκλοφορούντος και διαθέσιμου 780.000 780.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 873.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.00.00.000 Καταβλημένο μετοχικό

600.000

κεφάλαιο κοιν. μετοχ. 600.000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 600.000 600.000

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. / ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 273.000

52.00.00.000 Λογ. Νο 9385 Ε.Τ.Ε. 273.000
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 273.000 273.000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 873.000

Ισολογισμός έναρξης της εταιρίας “Π. Γραβιάς” Α.Ε. με 2.1.03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΠΟ
11 ΚΤΙΡΙΑ 56.500
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 6.000
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 26.000
14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.500

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ -  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 60.000
30 ΠΕΛΑΤΕΣ 320.000
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 400,000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 873.000



ΠΑΘΗΤΙΚΟ
TATA ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 600.000

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

273.000
873.000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 1.1.03 -  9.1.03

Επειδή τα βιβλία της Α.Ε. θεωρήθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. στις 10.1.03, κατά το χρονικό 
διάστημα από 1.1.03 -  9.1.03 θα πρέπει κανονικά να αποφεύγονται οι πραγματοποιήσεις 
πωλήσεων εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τη σχετική νομοθεσία.

Γενικά τα λογιστικά γεγονότα που συμβαίνουν στο χρονικό αυτό διάστημα, θα πρέπει 
να καταχωρούνται κατ’ ευθείαν στα λογιστικά βιβλία της Α.Ε., αλλά στο χρονικό διάστημα 
αυτό όμως θα εκδίδονται τα στοιχεία από τα αντίστοιχα μπλοκ της ατομικής επιχείρησης 
(Εγκ. Υπ. Οικ. 1055240/πολ. 1131/9.5.95)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ 1.7.02 -  31.12.02

Τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
ημέρα που αποφασίσθηκε η μετατροπή (30.6.02) μέχρι την ημέρα που συστήθηκε νόμιμα η 
Α.Ε. (2.1.03) , θεωρείται ότι αποκτήθηκαν αποκλειστικά και μόνο από τον κάτοχο της 
ατομικής επιχείρησης, ο οποίος και τα καρπούται (Εγκ. Υπ. Οικ. 1039799/5.4.94, πολ. 1080, 
άρθρο 2)

Γ ι’ αυτό το λόγο είναι υποχρεωμένος να τα δηλώσει στην ατομική του δήλωση που θα 
υποβάλει μέχρι 1.3.03.

2.2.1 Υπολογισμός της υπεραξίας σύμφωνα με το ν.δ. 1297/72 και των ετησίων 
αποσβέσεων — παράδειγμα

α) Σε περίπτωση που η μετατροπή γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 που 
έχει παραταθεί μέχρι 31.12.02, η διαπιστωμένη υπεραξία των πάγιων στοιχείων κατά το 
χρόνο της μετατροπής απαλλάσσεται από την φορολογία, ενώ θα έπρεπε κανονικά να 
φορολογηθεί με βάση τη γενική κλίμακα φορολογίας του εισοδήματος .

Για να μη φορολογηθεί η υπεραξία αυτή κατά το χρόνο της μετατροπής , μπαίνει από 
το νόμο η προϋπόθεση να εμφανίζεται στα βιβλία της νέας εταιρίας δηλαδή της Α.Ε. με 
λογ/σμούς τάξης , μέχρι το χρόνο διάλυσής της, οπότε και θα φορολογηθεί κανονικά. Επίσης, 
οι ετήσιες αποσβέσεις που θα ενεργεί η Α.Ε. και οι οποίες θα αναγνωρίζονται φορολογικά, θα

1 2 0



υπολογίζονται στην αναπόσβεστη αξία των πάγιων στοιχείων και στο τμήμα μόνο της 
υπεραξίας που αναλογεί στην αναπόσβεστη αυτή αξία.

Το κατάστημα της παλιάς αγοράς είχε αγοραστεί πριν από 2 χρόνια στην αξία των 
32.790 ευρώ. Ένα μέρος της αξίας αυτής εκφράζει την αξία του οικοπέδου και το υπόλοιπο 
μέρος την αξία του κηρίου. Η αξία του οικοπέδου δεν υπόκειται σε απόσβεση, ενώ η αξία 
του κηρίου υπόκειται σε απόσβεση. Επειδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση, στο συμβόλαιο 
αγοράς του καταστήματος αυτού δεν αναφέρεται χωριστά η αξία του οικοπέδου από την αξία 
του κηρίου (πράγμα που είναι σόνηθες στην πράξη), θα θεωρήσουμε ό η  το 25% της αξίας 
αυτής αντιπροσωπεύει την αξία του οικοπέδου και το υπόλοιπο 75% την αξία του κτιρίου.

Το ποσοστό 25% θεωρείται παγίως ως ποσοστό αξίας οικοπέδου στις περιπτώσεις. 
Έτσι έχουμε:

Αξία καταστήματος 32.790 ευρώ
- Αξία οικοπέδου 32.790 χ  25% = -8.197.50 ευρώ
Αξία κηρίου καταστήματος που υπόκειται 
σε απόσβεση 24.592.50 ευρώ

Το κατάστημα αυτό είχε αγοραστεί πριν 2 χρόνια ακριβώς. Το νόμιμο ποσοστό 
απόσβεσης είναι 10%. Η φθορά λόγω απόσβεσης που έχει υποστεί το κατάστημα μέχρι 
31.12.02, δηλαδή μέσα στα δύο αυτά χρόνια που πέρασαν από τότε που αγοράστηκε, 
υπολογίζεται ως εξής:

24.592,50 χ  10% χ  2 έτη = 4.918,50 ευρώ = αποσβέσεις 2 ετών

Εποαένακ η αναπόσβεστη α£ία του κτιρίου θα είναι:

Αξία κτήσης κηρίου 24.592,50 ευρώ
- Αποσβέσεις μέχρι 31.12.02 -4.918.50 ευρώ
Αναπόσβεστη αξία κηρίου με 31.12.02 19.674 ευρώ

Το κατάστημα έχει αποημηθεί από την εκημηηκή επιτροπή του άρθρου 9 στο ποσό 
56.500 ευρώ. Από το ποσό αυτό, το 25 % αντιπροσωπεύει την αξία του οικοπέδου και το 
υπόλοιπο την αξία του κηρίου. Δηλαδή :

Αξία καταστήματος από την εκημηηκή επιτροπή 
του άρθρου 9 56.500 ευρώ
- Αξία που αντιπροσωπεύει το οικόπεδο -14.125 ευρώ
(56.500 χ  25% = 14.125)
Αξία εκτίμησης του κηρίου 42,375 ευρώ

Έτσι η αξία του καταστήματος, για την οποία θα υπολογίζονται στο εξής αποσβέσεις, 
υπολογίζεται ως εξή ς:

Αξία εκτίμησης του κτιρίου 
- Αναπόσβεστη αξία κτιρίου με 31.12.02

42.375
-19.674



Υ περαξία  κ η ρ ίου  (για  το ν  υπολογισμό των αποσβέσεω ν) 22.701

Αναπόσβεστη αξία κτιρίου 19.674
“  = ----------------= 0,80 ή 80%
Αρχική αξία κτιρίου που υπόκειται σε αποσβέσεις 24.592,50

- ποσοστό αναπόσβεστης αξίας στην υπεραξία

22.701 χ  80% = 18.160,80 ευρώ = υπεραξία που αναλογεί στην αναπόσβεστη αξία

Επομένως οι ετήσιες αποσβέσεις θα υπολογίζονται πάνω στο εξής ποσό : 19.674 + 
18.160,80 = 37.834,80 ευρώ = αξία πάνω στην οποία θα υπολογίζονται φορολογικά 
αναγνωρίσιμες αποσβέσεις. Δηλαδή θα υπολογίζονται κανονικά οι νόμιμες αποσβέσεις πάνω 
στην αξία εκτίμησης του κτιρίου που είναι 42.375 ευρώ, αλλά θα αναγνωρίζονται 
φορολογικά οι αποσβέσεις για την αξία 37.834,80 ευρώ. Οι ετήσιες αποσβέσεις που θα 
υπολογίζονται πάνω στην διαφορά της αξίας που είναι 4.540,20 ευρώ (42.375 — 37.834,80 = 
4.540,20 ευρώ) θα χαρακτηρίζονται ως λογισηκές διαφορές.

Εργαζόμενοι κατά τον ίδιο τρόπο και με τα άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
διαπιστώνουμε ότι οι αξίες για τα υπόλοιπα πάγια, πάνω στις οποίες θα υπολογίζονται οι 
ετήσιες αποσβέσεις θα είναι μηδέν.

Οι αποσβέσεις λοιπόν του κτιρίου που έπρεπε να γίνουν μέχρι την ημέρα της 
μετατροπής υπολογίστηκαν πιο πάνω στο ποσό των 4.918,50 ευρώ και η αναπόσβεστη αξία
27.871.50 ευρώ (32.790 -  4.918,50 = 27.871,50 ευρώ).

Η συνολική αξία του καταστήματος, όπως αυτή εκημήθηκε από την επιτροπή του 
άρθρου 9, είναι (μαζί με το οικόπεδο) 56.500 ευρώ. Η διαφορά 56.500 — 27.871,50 =
28.628.50 ευρώ θεωρείται υπεραξία καταστήματος που δεν φορολογείται κατά το χρονικό 
διάστημα της μετατροπής. Με το ίδιο πιο πάνω σκεπηκό μπορούμε να υπολογίσουμε τη 
συνολική υπεραξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που ανέρχεται στο ποσό 60.628,50 
ευρώ, ως εξή ς:

Κατάσταση υπολογισμού υπεραξίας

Είδη πάγιων στοιχείων Αξία εκτίμησης 
επιτροπής 
άρθρου 9

Αναπόσβεστη 
αξία κτήσης

Υπεραξία

Κατάστημα παλαιάς αγοράς 56.500 27.871,50 28.628,50
Φορτηγό μερσεντές Ν.Β. 1785 26.000 - 26.000
Ψυγείο επαγγελματικό 6.000 - 6.000
Σύνολο 88.500 27.871,50 60.628,50

β) Με βάση την παραπάνω κατάσταση υπολογισμού της υπεραξίας, στο βιβλίο διαφόρων 
πράξεων της Α.Ε. γίνεται η παρακάτω εγγραφή :
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ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
04 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ7ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
04.03.00.000 Υπεραξία αφορολόγητη Ν.Δ. 1297 60.628,50

08 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

08.03.00.000 Υπεραξία αφορολόγητη Ν.Δ. 1297 60.628,50

γ) Στη συνεχεία, τα πάγια θα πρέπει να καταχωρηθούν, το καθένα χωριστά με την αξία 
εκτίμησης τους, στο βιβλίο μητρώου παγίων στοιχείων (και σε περίπτωση μη τήρησης 
τέτοιου βιβλίου, στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών).

Η καταχώρηση γίνεται ακριβώς όπως έχουν γραφεί τα πάγια σε σχετικό παράδειγμα 
του βιβλίου. Στο βιβλίο “Μητρώο παγίων” θα γίνει διαχωρισμός της αξίας οικοπέδου που 
είναι 14.125 ευρώ και το οποίο δεν αποσβένεται και σε άλλη σελίδα ή καρτέλα θα γραφεί η 
αξία του κτίσματος που είναι συνολικά 42.375 ευρώ η οποία υπόκειται σε ετήσιες 
αποσβέσεις. Επίσης, στο ίδιο “Μητρώο παγίων” θα γραφούν και τα άλλα πάγια στοιχεία αλλά 
οι ετήσιες αποσβέσεις αυτών θα είναι (ρορορολογικά μη αναγνωρίσιμες.

2.3 Ηαοάδεινιια ιιετατοοπικ οιιόρρυθιιικ εταιρίας, που τηρεί Γ" κατηνοοί«€ Βιβλία, σε 
Α.Ε. ιιε Βάση το ν.δ. 1297/72

ΣΗΜ. : Στο παράδειγμα αυτό διευκρινίζονται κυρίως ορισμένα γεγονότα που αφορούν την 
μετατροπή επιχειρήσεων με βάση το Ν.Δ. 1297/72 και δεν περιλαμβάνονται τα γεγονότα αυτά με 
πλήρη ανάλυση στα άλλα παραδείγματα.

(Ο ι ημερομηνίες είναι περίπου αυτές που συναντιούνται στην πράξη)

Για παράδειγμα παίρνουμε την βιομηχανική εταιρία της Θεσ/νίκης “Μ. Ζάρας & Σία” 
Ο.Ε. με γ ' κατηγορίας βιβλία που στις 24.11.02 αποφάσισαν οι εταίροι της να την 
μετατρέψουν σε Α.Ε.

Τα γεγονότα και οι ενέργειες που ακολουθούν έχουν την εξής σειρά.

24.11.02 ΓΕΓΟΝΟΣ

Αποφάσισαν ομόφωνα οι εταίροι της παραπάνω Ο.Ε. να την μετατρέψουν σε Α.Ε. και 
δίνουν εντολή στον δικηγόρο τους να ενεργήσει τα νόμιμα.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ο δικηγόρος (ή ο λογιστής) της εταιρίας “Μ. Ζάρας & Σία” Ο.Ε. καταβάλλει στη 
Δ.Ο.Υ. π.χ. 900 ευρώ και παίρνει ένα διπλότυπο πληρώμης. Στη συνέχεια υποβάλλει (π.χ. με 
25.11.02) αίτηση στη διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας της Θεσ/νίκης για 
την εκλογή των εκπροσώπων της και για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν
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2190/20 που θα εκτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Ο.Ε.
Στην αίτηση επισυνάπτεται το παραπάνω διπλότυπο της Δ.Ο.Υ. και ένας ισολογισμός 

με 31.12.01 (δηλαδή ο τελευταίος ισολογισμός που συντάχθηκε πριν από την μετατροπή).
Αντίγραφο της παραπάνω αίτησης μαζί με φωτοτυπία του πιο πάνω διπλότυπου της 

Δ.Ο.Υ. και με ένα αντίγραφο του ισολογισμού της 31.12.01 υποβάλλονται και στο Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσ/νίκης για να ορίσουν και αυτοί τον εκπρόσωπό τους.

Η αίτηση για την ιιετατροπή συντάσσεται περίπου ως εζιις ;

Στοιχέια της εταιρίας 
Μ. Ζάρας & Σία Ο.Ε.

Θεσ/νίκη 24.11.02

ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Κύριοι

Αποφασίσαμε να μετατρέψουμε την εταιρία μας “Μ. Ζάρας & Σία” Ο.Ε...............Σε
Α.Ε. Για το λόγο αυτό, σας στέλνουμε συννημένα ισολογισμό με 31.12.01 (τελευταίο 
ισολογισμό που συντάξαμε) και παρακαλούμε να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες που 
απαιτούνται για τον καθορισμό των εκπροσώπων σας και την συγκρότηση της επιτροπής του 
άρθρου 9 του Ν. 2190/20 που θα εκτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας μας λόγω 
μετατροπής σε Α.Ε.

Με εκτίμηση

4.12.02 ΓΕΓΟΝΟΣ

Συγκροτήθηκε η επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η επιτροπή του άρθρου 9 που αποτελείται από 2 υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εμπορίου και από 1 υπάλληλο του Ε.Β.Ε.Θ. πηγαίνει στο εργοστάσιο της Ο.Ε. και προβαίνει 
σε σχετικό έλεγχο των βιβλίων της και σε εκτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Στη συνέχεια, η επιτροπή συντάσσει την ‘Έκθεση εκτίμησης του κατά την 31.12.01 
ενεργητικού και παθητικού της Ο.Ε.”.

Αντίγραφο της έκθεσης αυτής παίρνει και ο δικηγόρος της εταιρίας που με βάση αυτήν 
συντάσσει με τον συμβολαιογράφο το καταστατικό ίδρυσης της Α.Ε.

31.12.02 ΓΕΓΟΝΟΣ -  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συντάσσεται ο ισολογισμός της Ο.Ε. , από το λογιστή της εταιρίας, κανονικά όπως 
κάθε χρόνο. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τα νομιμά ποσοστά πάνω στην αξία κτήσης, 
όπως υπολογίζονταν κανονικά και στα προηγούμενα έτη και όχι πάνω στην αξία εκτίμησης 
της επιτροπής του άρθρου 9.

18.01.03 ΓΕΓΟΝΟΣ -  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο το καταστατικό ίδρυσης της Α.Ε. Στη συνέχεια, 
ένα ή δύο καταστατικά προσκομίζονται στη Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου.

8.2.03 ΓΕΓΟΝΟΣ

Το καταστατικό ίδρυσης της Α.Ε./ καταχωρείται στα βιβλία της Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Εμπορίου και παίρνει η Α.Ε. τον Αριθμό Μητρώου καταχώρησης (Μ.Α.Ε.). 
(Μετά αφού ληφθεί ο Αροθμός Μητρώου , πληρώνεται στη Δ.Ο.Υ. ο φόρος συγκέντρωσης 
κεφαλαίων).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Από την ημέρα αυτή θεωρείται ότι υφίσταται η Α.Ε. Επειδή το χρονικό διάστημα από 
1.1.03 — 8.2.03 είναι αρκετά μεγάλο, θα πρέπει ο λογιστής να ξανασυντάξει ισολογισμό για 
την Ο.Ε. με 8.2.03. Οι αποσβέσεις του χρονικού αυτού διαστήματος από 1.1.03 -  8.2.03 
υπολογίζονται με πολλαπλασιασμό των νόμιμων ποσοστών αποσβέσεων πάνω στην αρχική 
αξία των παγίων και όχι πάνω στην αξία εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9. Στο 
παράδειγμά μας δεν έγιναν υπολογισμοί για τις αποσβέσεις αυτές για λόγους οικονομίας 
χώρου. Φυσικά, αν στην πράξη δεν γίνουν αποσβέσεις, αυτές δεν αναγνωρίζονται μελλοντικά 
προς έκπτωση από την Α.Ε.

ΣΗΜ. : Αν το παραπάνω χρονικό διάστημα ήταν πολύ μικρό π.χ. κάτω από 15 μέρες δεν θα 
χρειάζονταν να ξανασυντάξει ο λογιστής ισολογισμό για την Ο.Ε., διότι θεωρείται άτι είναι πολύ λίγα 
τα κέρδη της Ομόρρυθμης εταιρίας που θα φορολογηθούν στο όνομα της Α.Ε.

Αφού λοιπόν συνταχθεί ο ισολογισμός με 8.02.03 και προσδιοριστούν τα
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αποτελέσματα του χρονικού διαστήματος από 1.1.03 — 8.2.03, τα οποία φορολογούνται στο 
όνομα της Ο.Ε. και των εταίρων της, θα γίνουν στη συνέχεια οι εγγραφές μετατροπής που θα 
καταχωρηθούν στο βιβλίο εγγραφών — ισολογισμών της Ο.Ε.

Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής, είναι ότι τα “Αποσβεσμένα πάγια” που 
εμφανίζονται στον ισολογισμό με 31.12.01 θα εξισωθούν και θα μεταφερθούν στην πίστωση 
των αντίστοιχων κύριων υπολογ/σμών “Πάγια”. Με τα ποσά όμως των αποσβέσεων που 
πιστώθηκαν οι λογ/σμοί “Αποσβεσμένα πάγια” από 1.1.02 — 8.2.03 θα παραμείνουν στους 
λογ/σμούς αυτούς και θα μεταφερθούν στην Α.Ε. Επίσης η αναπόσβεστη αξία των πάγιων 
στοιχείων θα αναπροσαρμοστεί και θα γίνει ίση με την αξία εκτίμησης της επιτροπής του 
άρθρου 9. Η διαφόρα που προκύπτει ονομάζεται υπεραξία.

Έτσι, στην απογραφή έναρξης των εργασιών της Α.Ε., θα γραφούν τα πάγια με την αξία 
εκτίμησης της επιτροπής του ‘άρθρου 9 και τα αποσβεσμένα πάγια με τις αποσβέσεις του 
χρονικού διαστήματος από 1.1.02 -  8.2.03.

Οι αποσβέσεις θα γίνονται στο εξής κάθε χρόνο στα βιβλία της Α.Ε. με τα νόμιμα 
ποσοστά αποσβέσεων πάνω στην αξία εκτίμησης των πάγιων στοιχείων και θα σταματήσουν 
να γίνονται, όταν τα αποσβεσμένα πάγια στοιχεία φθάσουν συνολικά (συμπεριλαμβανομένων 
και των αποσβέσεων του χρονικού διαστήματος από 1.1.02 -  8.2.03) στο ύψος της αξίας 
εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 μείον 0,01 ευρώ για κάθε ένα πάγιο στοιχείο 
χωριστά.

2.3.1 Παράδειγμα υπολογισμού υπεραξίας και αποσβέσεων σε πάγια που προέρχονται 
από μετατροπή με βάση το ν.δ. 1297/72- ενημέρωση "Μ ητρώου Π αγίων"

ΣΗΜ.: Για διευκόλυνση αυτών που θα ακολουθήσουν την μετατροπή ή τη συγχώνευση με βάση το Ν.Δ. 
1297/72, παρατίθεται αμέσως παρακάτωκαι ένα μικρό ακόμα αλλά σχετικό άμως παράδειγμα που αφορά τον 
υπολογισμό της υπεραξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημέρα της μετατροπής ή συγχώνευσης 
και ενημέρωση του θεωρημένου βιβλίου "Μητρώο παγίων". Δηλαδή, η επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 
που συγκροτείται με αίτηση προς τη διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου, εκτιμά τα περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης. Στη συνέχεια, η αξία αυτή συγκρινόμενη με την αξία που αποικονίζουν τα ίδια περιουσιακά στοιχεία 
στον ισολογισμό προκύπτει η υπεραξία, η οποία με ορισμένες προϋποθέσεις δεν φορολογείται και κατά ένα μέρος 
αποσβένετας όπως φαίνεται και στο παρακάτω παράδειγμα.

Η εταιρία “Μ. Ζάρας & Σία Ο.Ε. “ στις 20.12.02 υπέβαλε αίτηση μετατροπής σε Α.Ε.
Το καταστατικό της Α.Ε. συντάχτηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου στις

Στον ισολογισμό της Ο.Ε. με 31.12.01 ( πάνω στον οποίο βασίστηκε η εκτιμητική επιτροπή 
για να εκτιμήσει τα πάγια στοιχεία ) εμφανίζονται οι εξής λογαριασμοί:

Η επιτροπή του άρθρου 9 εκτίμησε τα ακίνητα αυτά σε 150.000 ευρώ . Οι αποσβέσεις του 
χρονικού διαστήματος από 1.1.02 — 8.2.03 είναι συνολικά 10.000 ευρώ .

Ζητείται : Να υπολογιστεί η υπεραξία , η αξία των ακινήτων πάνω στην οποία θα 
υπολογίζονται οι αποσβέσεις στην Α.Ε. , καθώς και οι αποσβέσεις που θα υπολογιστούν 
συνολικά για το ακίνητο αυτό στην Α.Ε.

8.2.03

Ακίνητα
Αποσβεσμένα ακίνητα
Υπόλοιπο αναπόσβεστης αξίας ακινήτων

200.000
-80.000
120.000
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Λύση

120.000/200.000=60%=ποσοστό αναπόσβεστης αξίας
150.000-120.000= 30.000 ευρώ =υπεραξία συνολική
30.000*60% = 18.000 ευρώ =υπεραξία που αναγνωρίζεται φορολογικά

Άρα αξία που υπόκειται σε φορολογικά αναγνωρίσιμες αποσβέσεις είναι συνολικά 
120.000+18.000 = 138.000 ευρώ

Κατά συνέπεια στο βιβλίο «Μητρώο παγίων » της AJE. καταχωρούνται τα εξής ποσά που 
αφορούν το εν λόγω ακίνητο (βλέπε παρακάτω μητρώο ) .

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α ρχική αξία
Αποσβέσεις από 1.1.02 -  
8.2.03

Αναπόσβεστη αξία με 8.2.03

Τέλος
παγίου

Π οσοστά
ετήσιω ν
αποσβέσε
ω ν

Αξία
εκτίμησης 
επιτροπής 
άρθρου 9

Α ξία που 
υπόκειται σε 
φορολογικά 
αναγνωρίσιμες 
αποσβέσεις

Αξία
εκτίμησης
επιτροπής

Φ ορολογικά
αναγνωρίσιμες
αποσβέσεις

Α ξία
εκτίμησης
επιτροπής

Α ξία
φορολογικά 
αναγνωρίσιμοι 
ν  αποσβέσεων

Ακίνητο 8% (1) 150.000 (2) 138.000 10.000 10.000 140.000 128.000

Στις 31.12.03 θα γίνουν αποσβέσεις με συντελεστή 8% * 10,72 μήνες / 12 μήνες = 7,147 % 
ενώ από το 2004 και μετά με συντελεστή 8% κάθε χρόνο .

Έτσι με 31.12.03 , στο Μητρώο παγίων θα συμπληρωθούν και οι πιο κάτω στήλες :

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α ποσβέσεις από 9.2.03 -  31.12.03 Αναπόσβεστη αξία με 31.12.03

Α ξία  εκτίμησης επιτροπής 
άρθρου 9

Φορολογικά
αναγνωρισμένες
αποσβέσεις

Αξία εκτίμησης επιτροπής 
άρθρου 9

Α ξία φορολογικά 
Αναγνωρισμένων 
αποσβέσεων

10.720,50 (1) 9.862,86 (2) 129.279,50 (3) 118.137,14(4)

(1) 150.000 * 7,147 % =  10.720,50 ευρώ (2) 138.000 * 7,147 % =  9.862,86 ευρώ
(3) 140.000 * 7,147 % = 129.279,50 ευρώ (4) 128.000 * 7,147 % = 118.137,14 ευρώ

Δηλαδή για τη χρήση 2003 , οι αποσβέσεις είναι συνολικά 10.720,50 ευρώ . Για το 
πόσο αυτό θα γίνει και η λογιστική εγγραφή της απόσβεσης . Στη συνέχεις , από τις 
αποσβέσεις αυτές θα αναγνωριστεί φορολογικά ως έξοδο μόνο το ποσό της απόσβεσης 
9.862,86 ευρώ . Για να γίνει αυτό θα πρέπει στη δήλωση της επιχείρησης , το υπόλοιπο ποσό 
της απόσβεσης που είναι 857,64 ευρώ (10.720,50 -  9.862,86 = 857,64 ευρώ ) να δηλωθεί ως 
λογιστική διαφορά.

Η αναπόσβεστη αξία της αξίας εκτίμησης επιτροπής θα μείνει στο τέλος με 0,01 ευρώ , 
ενώ η αναπόσβεστη αξία φορολογικά αναγνωρίσιμων αποσβέσεων θα μείνει με το υπόλοιπο 
μηδέν (0).
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Στις καρτέλες του αναλυτικού καθολικού θα εμφανίζεται χρεωμένη η αξία εκτίμησης 
της επιτροπής του άρθρου 9 , δηλαδή τα 150.000 ευρώ και στα « Αναπόσβεστα πάγια » οι 
αποσβέσεις της αξίας αυτής δηλαδή το ποσό 10.000 ευρώ ( με 8.2.03 ) , το ποσό 10.000 + 
10.720,50 =20.720,50 ευρώ ( με 31.12.03 ) κ,ο.κ Η αξία και οι αποσβέσεις που 
αναγνωρίζονται φορολογικά δεν είναι υποχρεωτικό να παρακολουθούνται αναλυτικά στο 
Μητρώο πάγιων στοιχείων.

Σημ. : ο) Αν στην Ο.Ε. είχαν υπολογιστεί συνολικά λιγότερες αποσβέσεις από εκείνες που θα έπρεπε κανονικά 
να είχαν υπολογιστεί , τότε με τη διαφορά αυτή των αποσβέσεων θα μειωθούν τα αποσβεσμένα ακίνητα του 
παραδείγματός μας , οπότε αλλάζει η υπεραξία καθώς και η αξία πάνω στην οποία θα υπολογίζονται φορολογικά 
αναγνωρίσιμες αποσβέσεις.

β) Τα πάγια γράφονται αναλυτικά , το καθένα χωριστά , στο θεωρημένο μητρώο παγίων στοιχείων , που είναι 
βιβλίο ή καρτέλες και δίπλα γράφονται κάθε χρόνο οι αντίστοιχες αποσβέσεις . Αν τηρείται έτσι αναλυτικά το 
μητρώο πάγιων στοιχείων, τα πάγια από το μητρώο παγίων μεταφέρονται κάθε χρόνο στο βιβλίο απογραφών και 
ισολογισμών συγκεντρωτικά κατά ομάδες.
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Με το να συμπεριλάβουμε τα πιο ουσιαστικά σημεία κατ 1 εμάς , τα λεγάμενα 
συμπεράσματα φτάνουμε στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας . Αυτά τα συμπεράσματα , 
είναι τα εξή ς:

1) Με την μετατροπή , η επιχειρηματική δραστηριότητα και η ζωή της εταιρίας 
συνεχίζεται κανονικά μιας και το μόνο που αλλάζει είναι η νομική της μορφή , η 
οποία μεταβάλλεται με την ολοκλήρωση των οριζόμενων από το νόμο διατυπώσεων.

2) Η μετατροπή προσωπικής εταιρίας (Ο .Ε ., Ε.Ε. ) σε κεφαλαιουχική (Α.Ε. ), εφόσον 
δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της , γίνεται με απόφαση όλων των 
εταίρων, αφού γίνει η εκτίμηση του ενεργητικού και του παθητικού τη ς.

3) Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος στην Α.Ε. που προέρχεται από μετατροπή , 
μπορούν να εισέλθουν νέοι μέτοχοι. Οι εισφορές όμως αυτές, εφόσον είναι σε είδος 
, πρέπει να εκτιμηθούν από την επιτροπή εμπειρογνώμων του άρθρου 9 του Ν. 
2190/20 και δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις 
του Ν.Δ.. 1297/72 και του Ν. 2166/93 .

4) Πριν αποφασιστεί η μετατροπή της επιχείρησής μας , πρέπει να συντρέχει η 
πλειοψηφία των % όλων των εταίρων που εκπροσωπούν τα % του συνόλου του 
εταιρικού κεφαλαίου , περίπτωση μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 
38 του Ν. 3190/1955 .

5) Σε περίπτωση μετατροπής επιχείρησης , η προερχόμενη από το μετασχηματισμό 
εταιρία έχει όλο το δικαίωμα και τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. που είχε η επιχείρηση 
που μετασχηματίστηκε (Ν. 2166/93 άρθρο 21 παρ. 2) .Δηλαδή η επιχείρηση που 
προέρχεται από τη μετατροπή έχει υποχρέωση και πρέπει να τηρήσει αμέσως βιβλίο 
αποθήκης.

6) Όταν η επιχείρηση έχει μεγάλο πάγιο εξοπλισμό και έχει διενεργήσει ελάχιστες 
αποσβέσεις για τον εξοπλισμό αυτό ( όποτε προκύπτει μεγάλη υπεραξία που 
αναλογεί στο αναπόσβεστο τμήμα αυτού του εξοπλισμού και συνεπώς τις ετήσιες 
αποσβέσεις ), τότε η μετατροπή που θα επιλέξει θα υπαχθεί στο Ν.Δ. 1297/72 . Σε 
αντίθεση με την περίπτωση που ο εξοπλισμός της , ανεξάρτητα αν είναι μεγάλος ή 
μικρός αλλά σχεδόν αποσβεσμένος η μετατροπή που θα επιλέξει θα υπαχθεί στον Ν. 
2166/93 .

7) Οι ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις 
μετατροπής ,κοινοπραξίας ή κοινωνίας Αστικού δικαίου σε Α.Ε. , εφόσον αυτές 
ασκούν επιχείρηση (Υπ. Οικ. Εγκ. Α 12570/1987 , Πολ. 309 Υπ.Οικ. ) .

8) Με τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/93 περιέχουν και ορισμένα φορολογικά κίνητρα 
ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα , 
οποιαδήποτε μορφής και αντικειμένου εργασιών και επιλέγουν να μετατραπούν σε 
ημεδαπές Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. . Θα πρέπει να τηρούν οπωσδήποτε βιβλία Γ’ κατηγορίας 
του Κ.Β.Σ. και να έχουν συντάξει τουλάχιστον τον ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα .

9) Επειδή το μέγεθος των Ελληνικών επιχειρήσεων δεν συγκρίνεται με το μέγεθος των
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αντίστοιχων Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων επιχειρήσεων και λόγω του ότι ο 
εξοπλισμός που χρησιμοποιούν δεν ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες τους , μαζί 
με την έλλειψη της σχετικής γνώσης και κατάρτισης , η οποία τείνει να μειωθεί στο 
ελάχιστο τα τελευταία χρόνια ,του εργατικού δυναμικού τους , τις οδηγεί να 
καταφύγουν είτε στην συγχώνευση , είτε στην μετατροπή , είτε στην διάσπαση , είτε 
στην εξαγορά για την επιβίωση τους από τον όλο και περισσότερο αυξανόμενο και 
σκληρό ανταγωνισμό στο χώρο της αγοράς.

10) Για τον παραπάνω λόγο , το κράτος θα πρέπει να προφυλάσσει τις ελληνικές 
επιχειρήσεις με ευεργετικούς νόμους και φορολογικά κίνητρα που τις βοηθούν να 
επιζήσουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και όχι να καταφεύγουν στην 
οριστική παύση τους.
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