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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1Έννοια - Νοµικά χαρακτηριστικά
Η ανώνυµη εταιρεία είναι εµπορική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα που ανήκει
στις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Είναι αµιγώς κεφαλαιουχική εταιρεία και συγκεντρώνει
όλα τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.
Το κεφάλαιο της, που καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο, διαιρείται σε ίσα και
µεταβιβάσιµα µερίδια, τις µετοχές. Κάθε πρόσωπο που αναλαµβάνει µετοχές γίνεται
εταίρος-Μέτοχος της εταιρείας και ευθύνεται µέχρι του ποσού της εισφοράς του,
χωρίς να έχει ουδεµία ευθύνη για τις εταιρικές υποχρεώσεις.
Η ανώνυµη εταιρεία τηρώντας προϋποθέσεις, όπως θα αναλυθούν στα επόµενα
κεφάλαια, δύναται να εισαγάγει τις µετοχές της στο Χρηµατιστήριο Αξιών. Σε αυτή
την περίπτωση, τα πρόσωπα των Μετοχών αλλάζουν διαρκώς καθόσον οι
µεταβιβάσεις των µετοχών είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων συνεχείς.
Αναλυτικότερα, τα βασικά νοµικά χαρακτηριστικά της ανώνυµης εταιρείας είναι τα
εξής:
α) Η ανώνυµη εταιρεία έχει νοµική προσωπικότητα την οποία αποκτά µε την
καταχώρηση έγκρισης του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Ως
νοµικό πρόσωπο η ανώνυµη εταιρεία είναι φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
για την εκτέλεση των οποίων έχει ανάγκη από όργανα, δηλαδή πρόσωπα που
συλλογικά ή ατοµικά έχουν αρµοδιότητα δράσης, δράση η οποία θεωρείται ότι
γίνεται από την εταιρεία.
β) Η ανώνυµη εταιρεία είναι πάντα εµπορική από το νόµο, ανεξάρτητα αν ο σκοπός
της είναι η άσκηση εµπορικής επιχείρησης ή όχι. Ως εκ τούτου οι πράξεις της είναι
πάντα εµπορικές.
γ) Η ανώνυµη εταιρεία έχει αµιγώς κεφαλαιουχικό χαρακτήρα. Γι' αυτήν έχει κυρίως
σηµασία η καταβολή της εισφοράς και όχι τα πρόσωπα των Μετόχων. Έτσι οι
Μέτοχοι θα µπορούσαν να έχουν ποικίλες επιδιώξεις εισερχόµενοι στην εταιρεία
(π.χ. κερδοσκοπικούς ή ανταγωνιστικούς). Τα προβλήµατα που θα µπορούσαν να
δηµιουργηθούν από την ανεξέλεγκτη εισδοχή τέτοιων προσώπων σε οποιαδήποτε
άλλη µορφή εταιρείες, στην ανώνυµη δεν υφίστανται λόγω της κεφαλαιουχικής της
συγκρότησης αλλά και λόγω του δικαίου που την διέπει, που είναι ως επί το
πλείστον αναγκαστικό δίκαιο για παροχή ασφαλείας τόσο στους συναλλασσόµενους
τρίτους µε την εταιρεία, όσο και στους µικροµετόχους.
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1.2 ∆ιαδικασία Ίδρυσης - ∆ηµοσιότητα
Προϋποθέσεις ίδρυσης
Η ύπαρξη µιας ανώνυµης Εταιρείας προκύπτει κατά κύριο λόγο από την ίδρυση
µιας νέας εταιρείας. Ανώνυµη Εταιρεία προκύπτει όµως και από µετατροπή ενός
άλλου τύπου εταιρείας σε Ανώνυµη Εταιρεία.
Προϋποθέσεις για τη σύσταση µιας ανώνυµης εταιρείας είναι κατά σειρά οι εξής:
α) Σύνταξη καταστατικού
β) Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου
γ) Έγκριση του καταστατικού και παροχή αδείας από την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση,
δ) Τήρηση διατυπώσεων ∆ηµοσιότητας.

1.3 Περί του καταστατικού της Α.Ε.
Όπως στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκε, µία από τις απαραίτητες
προϋποθέσεις ίδρυσης της Α.Ε. είναι να συναφθεί σύµβαση µεταξύ δύο τουλάχιστον
προσώπων, φυσικών ή νοµικών, που περιλαµβάνει και τη σύνταξη καταστατικού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2190, το καταστατικό πρέπει να είναι
συµβολαιογραφικό έγγραφο, που αποτελεί συστατικό στοιχείο για την ίδρυση της
Εταιρείας, και υπογράφεται από τους ιδρυτές.
Στο άρθρο 2 ο Νόµος 2190 προβλέπει το ελάχιστο περιεχόµενο του καταστατικού
που είναι υποχρεωτικό, µε την έννοια αν για ένα θέµα από τα προβλεπόµενα στο
Νόµο δεν έχει γίνει ρύθµιση, η ∆ιοίκηση οφείλει να µην εγκρίνει στο καταστατικό.
Πέρα από τα υποχρεωτικά, οι ιδρυτές µπορεί να προβλέψουν στο καταστατικό και
άλλα θέµατα, εφόσον οι προβλεπόµενες ρυθµίσεις δεν αντίκεινται στο Νόµο.
Καταλήγοντας στο καταστατικό της Α. Ε. πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά
διατάξεις για τα εξής στοιχεία:
Α. Για την εταιρική επωνυµία της εταιρείας.
Η επωνυµία σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2190/1920 λαµβάνεται από το
αντικείµενο της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται σε
πολλά αντικείµενα η επωνυµία µπορεί να λαµβάνεται από τα κυριότερα από αυτά.
Στην επωνυµία δύναται να περιέχεται και το ονοµατεπώνυµο κάποιου ιδρυτού ή
άλλου φυσικού προσώπου ενώ πρέπει να περιέχονται και οι λέξεις "Ανώνυµη
Εταιρεία".
Ο σκοπός της Α.Ε. αφορά το αντικείµενο της δραστηριότητας το οποίο χαρακτηρίζει
την Α.Ε. Το αντικείµενο µπορεί να είναι ευρύ ή πολλαπλό, δεν µπορεί όµως να είναι
αόριστο ή γενικό (λ.χ. εµπορία γενικά). Ο σκοπός της Α.Ε. πρέπει να είναι νόµιµος
και να µην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Προσθήκη νέου αντικειµένου απαιτεί
τροποποίηση του Καταστατικού ενώ δεν συνεπάγεται αναγκαίως µεταβολή της
εταιρικής επωνυµίας.
Β. Για την έδρα της εταιρείας.
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Ως έδρα της εταιρείας πρέπει να ορίζεται ένας ∆ήµος ή µία Κοινότητα της Ελληνικής
Επικράτειας. ∆εν είναι απαραίτητο να αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση, αν όµως
αναγραφεί, σε περίπτωση αλλαγής της, ακόµα και στον ίδιο ∆ήµο ή Κοινότητα,
απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού. Το ίδιο φυσικά απαιτείται και σε αλλαγή
∆ήµου ή Κοινότητας.
Γ. Για τη διάρκεια της εταιρείας.
Η Α.Ε. πρέπει να έχει ορισµένη διάρκεια µετά την πάροδο της οποίας λύνεται. Ο
νόµος δεν καθορίζει ανώτατο ή κατώτατο όριο διάρκειας. Η διάρκεια της Α.Ε.
παρατείνεται µε απόφαση της Γ.Σ. που πρέπει να ληφθεί πριν από τη λήξη της
διάρκειας και να ληφθεί µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία.
∆. Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο αναγράφεται πάντοτε σε χρήµα ακόµη και στην περίπτωση
που εισφορές των µετόχων συνίστανται σε είδος.
Το µέρος του Κεφαλαίου που ισούται µε το ελάχιστο όριο του Μ.Κ. για τις Α.Ε. είναι
από 1/1/2002 60.000 ευρώ (άρθρο 8, του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 11, παρ. 1 του Ν. 2842/2000).
Ε. Για το είδος των µετοχών, καθώς και για τον αριθµό, την ονοµαστική αξία και την
έκδοσή τους.
Οι µετοχές της Α.Ε. µπορεί να είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές, ανάλογα µε το τι
επιθυµούν οι ιδρυτές. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι καθίσταται υποχρεωτικό µε βάση
είτε το αντικείµενο της Α.Ε. είτε την διάρθρωση του ενεργητικού της, οι µετοχές να
είναι ονοµαστικές για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11α του Ν.
2190/1920 (τραπεζικές, ασφαλιστικές κλπ.), στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994, στα
άρθρα 3 και 4 του Π.∆. 310/96, κλπ.
Η ονοµαστική αξία των µετοχών δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα (0,30)
λεπτών ευρώ.
Οι µετοχές µπορεί να είναι κοινές ή προνοµιούχες µε δικαίωµα ή χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Το Καταστατικό µπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη µετατροπή
ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες ή ανωνύµων σε ονοµαστικές.
ΣΤ. Για τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τα θέµατα του ∆.Σ. καθορίζονται από τα άρθρα 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 του Ν.
2190/1920.
Περιληπτικά στο Καταστατικό πρέπει να καθορίζεται ο αριθµός των µελών του ∆.Σ.
(κατώτερος και ανώτερος) και ο χρόνος θητείας ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει
την εξαετία. Επίσης τα µέλη του ∆.Σ. που µπορεί να είναι µέτοχοι ή µη, είναι πάντοτε
επανεκλέξιµοι και ελεύθερα ανακλητοί. Το ∆.Σ. επιτρέπεται εφόσον ορίζεται από το
Καταστατικό να συνεδριάζει και σε τόπο εκτός της έδρας στην ηµεδαπή ή µετά από
ειδική άδεια του Υπουργού Εµπορίου στην αλλοδαπή.
Ζ. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Γενικών
Συνελεύσεων.
Τα θέµατα αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 25,26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35γ του Ν. 2190/1920. πλέον των υποχρεωτικών διατάξεων των
άρθρων αυτών το Καταστατικό µπορεί να καθορίζει και άλλα πρόσωπα (εκτός του
ταµείου της εταιρείας του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και των τραπεζών
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που βρίσκονται στην Ελλάδα) στα οποία µπορούν να κατατεθούν οι µετοχές
προκειµένου οι κάτοχοί τους να λάβουν µέρος. Στις συνελεύσεις. Επίσης το
Καταστατικό µπορεί να καθορίζει και άλλα θέµατα (πλην των οριζόµενων στο άρθρο
29 παρ. 3) για τα οποία προκειµένου να ληφθεί απόφαση απαιτείται αυξηµένη
απαρτία και θέµατα (πλην των καθοριζοµένων από την παρ. 2 του άρθρου 31) για
τα οποία προκειµένου να ληφθεί απόφαση απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία.
Η. Για τους ελεγκτές.
Σχετικά µε τις διατάξεις των άρθρων 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40ε.
Θ. Για τα δικαιώµατα των µετόχων.
Σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Ι. Για τον ισολογισµό και τη διάθεση των κερδών.
Σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 41, 42, 43, 44, 45, 46α.
ΙΑ. Για τη λύση και την εκκαθάριση της περιουσίας της.
Σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 47, 48, 49.
ΙΒ. Λοιπά στοιχεία.

Επίσης υποχρεωτικά το Καταστατικό πρέπει να αναφέρει:
• Τα ατοµικά στοιχεία των φυσικών ή Νοµικών Προσώπων που υπέγραψαν το
Καταστατικό της εταιρείας ή στο όνοµα και για λογαριασµό των οποίων έχει
υπογραφεί το Καταστατικό αυτό.
• Η προϋπόθεση αυτή είναι αυτονόητη µε µόνο το γεγονός ότι το Καταστατικό της
Α.Ε. συντάσσεται από συµβολαιογράφο και συνεπώς επιβάλλεται η αναγραφή όλων
των στοιχείων των συµβαλλοµένων. Αν µεταξύ των ιδρυτών υπάρχει και νοµικό
πρόσωπο, το Καταστατικό περιέχει και τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων της.
• Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που
απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή. Τέτοιες δαπάνες είναι
οι αµοιβές του συµβολαιογράφου και του δικηγόρου, ο Φόρος Συγκέντρωσης
Κεφαλαίου, τα τέλη δηµοσίευσης του Καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. και σε περίπτωση
εισφοράς σε είδος ακινήτων ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων
Εκτός από τα παραπάνω που αφορούν στο υποχρεωτικό περιεχόµενο του
Καταστατικού και προκύπτουν από το άρθρο 2 του Ν. 2190/1920 στο Καταστατικό
µπορεί να περιληφθούν και διατάξεις προαιρετικού χαρακτήρα που είναι
απαραίτητες για την έναρξη και τη συνέχιση της λειτουργίας της Α.Ε. Τέτοιου είδους
διατάξεις που τίθενται σε καταστατικά είναι:
α. Ο ορισµός των µελών του πρώτου διοικητικού συµβουλίου µέχρι την πρώτη
τακτική γενική συνέλευση, χωρίς όµως να γίνεται συγχρόνως και συγκρότηση σε
σώµα δηλαδή να καθορίζεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο ∆/νων Σύµβουλος
κλπ.
β. Ο ορισµός των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης.
c. Η παροχή δικαιώµατος στο ∆.Σ. ή στη Γ.Σ. της αύξησης του Μ.Κ. σύµφωνα µε
τους όρους του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920.
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γ. Η δυνατότητα εκλογής από το ∆.Σ. προσωρινού µέλους µέχρι την προσεχή Γ.Σ.
σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου αποχώρησης µέλους του ∆.Σ. Η
δυνατότητα αυτή υπάρχει εφόσον τα εναποµείναντα µέλη είναι τουλάχιστον τρία.
δ. Η ανάθεση εκπροσώπησης της Α.Ε. είτε γενικά είτε για ορισµένες πράξεις σε ένα
ή σε περισσότερα µέλη του ∆.Σ. ή σε άλλα πρόσωπα.
.
1.4 Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου
Η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη
σύσταση της Ανώνυµης Εταιρείας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατόν να
υπάρξει εταιρεία.
Ως κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου νοείται η ανάληψη από τους Μετόχους της
υποχρέωσης καταβολής εισφοράς ίσης µε την ονοµαστική αξία της µετοχής ή των
µετοχών που αναλαµβάνουν. Η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να είναι
ολοσχερής, να γίνει δηλαδή ανάληψη όλων των µετοχών από Μετόχους.
Απαγορεύεται η διάθεση των µετοχών σε τιµή κατώτερη από την αναγραφόµενη
ονοµαστική αξία (κάτω από το άρτιο), γιατί δεν θα ήταν δυνατόν να συγκεντρωθεί το
αναγραφόµενο στο καταστατικό ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου. Αντίθετα επιτρέπεται η
διάθεση σε τιµή ανώτερη της ονοµαστικής (πάνω από το άρτιο).
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2190 που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο, η κάλυψη
µπορεί να πραγµατοποιηθεί:
α) Με σύµβαση µεταξύ των ιδρυτών, ιδιωτική άµεση κάλυψη, µε απλή διαδικασία
κατά την οποία οι µετοχές αναλαµβάνονται µόνον από τους ιδρυτές. Όπως και στο
κεφάλαιο για τα γενικά χαρακτηριστικά της Α.Ε. αναφέρθηκε από την µε τη
διαδικασία αυτή προκύπτουσες Α.Ε., είναι µικρές εταιρείες επονοµαζόµενες και
οικογενειακές, αφού το συνηθέστερο είναι οι µετοχές να αναλαµβάνονται από µέλη
µιας οικογένειας.
β) Με δηµόσια εγγραφή, διαδοχική κάλυψη. Στην περίπτωση αυτή το Μετοχικό
Κεφάλαιο καλύπτεται µερικώς από τους ιδρυτές και µερικώς από τρίτα πρόσωπα ή
αποκλειστικά από τρίτα πρόσωπα. Η διαδικασία κάλυψης σ' αυτή την περίπτωση
είναι πολυπλοκότερη της προηγουµένης περίπτωσης. Συγκεκριµένα µετά τη
σύναψη του καταστατικού, οι ιδρυτές απευθύνουν δηµόσια πρόσκληση προς το
κοινό να αναλάβει το σύνολο ή το υπόλοιπο των µετοχών της Α.Ε. Η πρόσκληση
δηµοσιεύεται στον τύπο και περιέχει λεπτοµέρειες για τα βασικά στοιχεία της
εταιρείας. Η κάλυψη µε δηµόσια εγγραφή απαιτεί πρόσθετες προϋποθέσεις και
διατυπώσεις για την προστασία κυρίως των µικρών αποταµιευτών.
α) Η εταιρεία πρέπει να έχει κατώτερο ύψος κεφαλαίου 300.000 €.
β) Για την ίδρυση της εταιρείας πρέπει να προηγηθεί άδεια της επιτροπής
κεφαλαιαγοράς.
γ) Η κάλυψη να γίνει µέσω Τράπεζας ή ανώνυµης Χρηµατιστηριακής Εταιρείας.
δ) Η Α.Ε. είναι υποχρεωµένη µέσα σε ένα χρόνο από τη σύσταση της να ζητήσει την
εγγραφή των µετοχών της στο χρηµατιστήριο αξιών.

1.5 Έγκριση του καταστατικού και παροχή αδείας
Το άρθρο 4 του Ν. 2190 θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση της
ανώνυµης εταιρείας, την έγκριση του καταστατικού της και την παροχή αδείας από
τη ∆ιοίκηση, προκειµένου να προστατευθεί η ασφάλεια των συναλλαγών. Αρµόδιο
όργανο για έγκριση και παροχή άδειας είναι ο Υπουργός Εµπορίου σύµφωνα µε το
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άρθρο 4, ο οποίος ελέγχει µόνον τη νοµιµότητα του περιεχοµένου του καταστατικού
και της κάλυψης του κεφαλαίου και δεν µπορεί να απορρίψει µία αίτηση
προβάλλοντας λόγους σκοπιµότητας. Από το 1970, µε το νοµοθετικό διάταγµα για
τη διοικητική αποκέντρωση, η αρµοδιότητα έγκρισης µετατέθηκε στους κατά τόπους
αρµόδιους Νοµάρχες, στη Νοµαρχία των οποίων εδρεύει η κάθε εταιρεία. Για
ορισµένες όµως κατηγορίες εταιρειών η αρµοδιότητα έγκρισης παροχής παραµένει
στον Υπουργό. Αυτές είναι:
Οι τραπεζικές και Ασφαλιστικές ανώνυµες Εταιρείες, οι εταιρείες επενδύσεων
χαρτοφυλακίου, οι εταιρίες διαχειρίσεως αµοιβαίων κεφαλαίων, οι ανώνυµες
χρηµατιστηριακές εταιρείες, οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing), οι
εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (Factoring), οι αθλητικές
ανώνυµες εταιρείες και οι κοινές ανώνυµες εταιρείες από τη στιγµή που οι µετοχές
τους έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο.
Να τονιστεί ακόµη ότι ίδια διαδικασία έγκρισης απαιτείται για κάθε τροποποίηση του
καταστατικού της εταιρείας.

1.6 ∆ηµοσιότητα
Η ∆ηµοσιότητα της ανώνυµης εταιρείας γίνεται µε δύο µέσα. Πρώτον µέσον
δηµοσιότητας είναι το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, στο οποίο ο Νοµάρχης της
έδρας καταχωρεί την απόφαση ίδρυσης της ΑΕ, οπότε και λαµβάνει αριθµό Μ.Α.Ε.
Από της καταχωρήσεως αυτής η Α.Ε. αποκτά νοµική προσωπικότητα. ∆εύτερο
µέσο δηµοσιότητας αποτελεί η δηµοσίευση, της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε., στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στο "Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.". Η δηµοσίευση αυτή
γίνεται µε καταβολή παράβολου από την εταιρεία στο ∆ηµόσιο Ταµείο.

1.7 Όργανα ∆ιοίκησης της Α.Ε.
Η Α.Ε. ως φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έχει ανάγκη από όργανα
διοίκησης. Τα όργανα της Α.Ε. είναι σύµφωνα µε το Νόµο:
α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
β) Η Γενική Συνέλευση
γ) Οι ελεγκτές
Ο Νόµος 2190 αναφέρεται διεξοδικά στον τρόπο σύγκλησης, λήψης απόφασης και
στις αρµοδιότητες των οργάνων αυτών. Τα συγκεκριµένα άρθρα του Ν. 2190 είναι:
Τα άρθρα 18-24 αφορούν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Τα άρθρα 25-35 αφορούν τη Γενική Συνέλευση
Τα άρθρα 36-38 αφορούν τους Ελεγκτές.
Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει µία γενική αναφορά για τις αρµοδιότητες, τρόπους
σύγκλησης και λήψης απόφασης των οργάνων αυτών.

1.7.1 Περί του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το όργανο µε το οποίο ασκείται η διαχείριση και η
εκπροσώπηση της εταιρείας. Η εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ανήκει αποκλειστικά στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το
καταστατικό της Α.Ε. µπορεί να προβλέπει ποια θα είναι τα πρώτα µέλη του ∆.Σ.
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προσωρινά και µέχρι την πρώτη µετά την ίδρυση Γενική Συνέλευση. Ως µέλη του
∆.Σ. µπορεί να ορισθούν και µη Μέτοχοι. Τα ονόµατα των µελών του ∆Σ.
δηµοσιεύονται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Το καταστατικό κάθε ανώνυµης εταιρείας πρέπει να
ρυθµίζει µε λεπτοµέρεια τα θέµατα που αφορούν στη σύνθεση, λειτουργία και
αρµοδιότητες του ∆.Σ. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 2190 το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και
τη διαχείριση της περιουσίας της ανώνυµης εταιρείας και την επιδίωξη του σκοπού
της, εκτός αν από το Νόµο κάποιες από τις αρµοδιότητες αυτές υπάγονται στην
εξουσία της Γενικής Συνέλευσης. Το ∆.Σ. πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον µια
φορά το µήνα στον τόπο της έδρας στης εταιρείας. 'Έχει απαρτία και λαµβάνει
νόµιµη απόφαση όταν παρίστανται τουλάχιστον τα µισά µέλη του συν ένα, και οι
παρόντες δεν µπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός αν ο Νόµος προβλέπει
µεγαλύτερη πλειοψηφία. Η ιδιότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παύει
όταν ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση επίσης µε την παραίτηση τους, το θάνατο
και τη δικαστική ή νόµιµη απαγόρευση τους.

1.7.2 Περί της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε.
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του
νοµικού προσώπου της ανώνυµης εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση συνέρχονται
όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας και δηλώνουν την ατοµική τους βούληση για το
σχηµατισµό της εταιρικής βούλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του
καταστατικού. Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Ν. 2190 η Γενική Συνέλευση δικαιούται
να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της δεσµεύουν όλους
τους Μετόχους ακόµη και τους απόντες ή διαφωνούντες. Τα άρθρα 34 και 35
απαριθµούν ορισµένα θέµατα για τα οποία η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά
αρµόδια να αποφασίζει, όπως οι κάθε τροποποιήσεις του καταστατικού, η εκλογή
των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών, η έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων και
η διάθεση των κερδών, η έκδοση οµολογιακού δανείου. Η Γενική Συνέλευση
διακρίνεται σε:
- Τακτική, η οποία συνέρχεται υποχρεωτικά µέσα σε έξι µήνες από τη λήξη κάθε
εταιρικής χρήσης και αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισµού και τη διάθεση
των ετησίων κερδών, όπως επίσης και για το διορισµό των ελεγκτών της επόµενης
εταιρικής χρήσεως.
- Έκτακτη, η οποία δεν συγκαλείτε σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα και δεν
έχει ειδική αρµοδιότητα. Συγκαλείτε όταν το ζητήσει µειοψηφία Μετόχων που
εκπροσωπεί το 1/20 του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ή όταν το ζητήσουν
οι Ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Νόµος επιβάλλει στο ∆.Σ. τη σύγκληση Γ.Σ. (άρθρο 47)
για να αποφασίσει την διάλυση της Εταιρείας όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας
έχουν ύψος κατώτερο από το 1/2 του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Εξαιρετική, η οποία αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού της
εταιρείας και γι' αυτό καλείται και Καταστατική Γενική Συνέλευση.
Προκειµένου να θεωρηθεί ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, δεν
απαιτείται παρουσία ορισµένου αριθµού Μετόχων αλλά ορισµένου ποσοστού του
καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, γεγονός που οφείλεται στον καθαρά
κεφαλαιουχικό χαρακτήρα της ανώνυµης εταιρείας. Είναι κατά συνέπεια δυνατόν να
παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και ένας µόνο Μέτοχος. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε
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απαρτία όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το
1/5 τουλάχιστον του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Συνήθης ή απόλυτη πλειοψηφία
θεωρείται όταν συγκεντρώνει το 50% συν µία των ψήφων του εκπροσωπούµενου
στη γενική συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. Για ορισµένες αποφάσεις ο Νόµος
2190 προβλέπει αυξηµένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως π.χ. για την
καταστατική γενική συνέλευση προβλέπεται καταρχάς αυξηµένη απαρτία των 2/3
τουλάχιστον του Καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου και πλειοψηφία των 2/3 των
εκπροσωπούµενων ψήφων.

1.7.3 Περί των Ελεγκτών
Ο Νόµος 2190 προβλέπει δύο είδη ελέγχου της διαχείρισης της Α.Ε. τον τακτικό και
τον έκτακτο (άρθρα 36-38).
- Ο Τακτικός έλεγχος ασκείται από τους ελεγκτές οι οποίοι εκλέγονται από την
τακτική Γενική Συνέλευση για την επόµενη χρήση. Για την πρώτη εταιρική χρήση
ορίζονται από το καταστατικό. Οι τακτικοί ελεγκτές είναι τουλάχιστον δύο και µπορεί
να είναι Μέτοχοι ή τρίτοι, ασυµβίβαστο υπάρχει για τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή τους συγγενείς τους, καθώς και για τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους και
τους υπαλλήλους της ίδιας της εταιρείας. Ο Νόµος προβλέπει επίσης ότι ως
ελεγκτές πρέπει να διορίζονται κατά προτίµηση πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής
Οικονοµικών, Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιστηµών. Η θητεία των ελεγκτών
είναι µονοετής αλλά µπορεί να ανανεώνεται. Η ανανέωση της θητείας των ελεγκτών
µπορεί να γίνει το πολύ για τέσσερις εταιρικές χρήσεις .Εκτός από τους απλούς
ελεγκτές, ο Νόµος προβλέπει για τον τακτικό έλεγχο της Α.Ε. τους ορκωτούς
ελεγκτές, που επιλέγονται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Η
πρόσληψη ελεγκτών από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι καταρχήν
προαιρετική για τις Α.Ε. Αν η ανώνυµη εταιρεία επιλέξει για τον τακτικό της έλεγχο
ορκωτούς ελεγκτές τότε µπορεί να προσλάβει ένα άτοµο αντί για δύο.
Για ορισµένες ανώνυµες εταιρείες η πρόσληψη Ορκωτών Ελεγκτών είναι
υποχρεωτική. Οι εταιρείες αυτές είναι: Οι Τράπεζες, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, οι
Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Εταιρείες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων
Κεφαλαίων, οι Εταιρείες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης, οι Αθλητικές Ανώνυµες
Εταιρείες, οι Εταιρείες των οποίων οι µετοχές τους είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο, καθώς και των εταιρειών που το Μετοχικό τους Κεφάλαιο έχει
αναληφθεί εξ ολοκλήρου ή µερικώς µε δηµόσια εγγραφή. Από τις λοιπές Ανώνυµες
Εταιρείες που δεν εµπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες όσες πληρούν δύο
από τα όρια που προβλέπονται από το άρθρο 42α του Ν. 2190 και είναι τα εξής:
1. Κύκλος εργασιών
1.000.000.000δρχ.
2. Σύνολο ενεργητικού
500.000.000 δρχ.
50 άτοµα
3. Μέσος όρος εργαζοµένων
Οι Εταιρείες που υποχρεωτικά ή προαιρετικά προσλαµβάνουν τους ελεγκτές τους
από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών απολαµβάνουν ορισµένα
πλεονεκτήµατα από το Νόµο, αλλά και αποκτούν εχέγγυα για το αµερόληπτο του
ελέγχου τους. Το έργο των ελεγκτών διαγράφεται ως εξής από το άρθρο 37 του Ν.
2190:
α) Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως οι ελεγκτές παρακολουθούν τη λογιστική
και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Έχουν δε το δικαίωµα να λάβουν γνώση

[11]

των λογιστικών βιβλίων της Α.Ε. των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της
καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου.
β) Κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης οφείλουν να ελέγχουν τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις για να διαπιστώσουν ότι απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική
κατάσταση της Α.Ε. δηλαδή την εφαρµογή της κυρίαρχης λογιστικής αρχής
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.
γ) Να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έκθεση για το
πόρισµα του ελέγχου που πραγµατοποίησαν και να είναι παρόντες στη συνέλευση
αυτή παρέχοντας τις πληροφορίες που θα τους ζητηθούν. Οι ελεγκτές λαµβάνουν
αµοιβή από την ελεγχόµενη εταιρεία που καθορίζεται µε απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε.
- Ο Έκτακτος έλεγχος αποσκοπεί στην προστασία των συµφερόντων των Μετόχων
της µειοψηφίας. Εν τούτοις, έκτακτο έλεγχο µπορεί να ζητήσουν εύκολα εκτός από
τους Μετόχους της µειοψηφίας, η Επιτροπή του Χρηµατιστηρίου, ο Νοµάρχης, ο
Υπουργός Εµπορίου, ο Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων όταν κρίνουν
ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι στις εποπτευόµενες κατά περίπτωση εταιρείες. Ο
έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος αποφασίζετε από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της
έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το ίδιο
δικαστήριο διορίζει και τους ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο. Οι έκτακτοι
ελεγκτές µπορεί να είναι ανώτεροι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλων
Τραπεζών, ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι ή ακόµη ορκωτοί ελεγκτές σε περίπτωση
που η εταιρεία χρησιµοποιεί επίσης ορκωτούς ελεγκτές για τον τακτικό της έλεγχο.
Ο Νόµος 2190 (άρθρο 40) προβλέπει τη διαδικασία διορισµού, τα καθήκοντα, την
αµοιβή και τα σχετικά µε την παύση των εκτάκτων ελεγκτών. Μετά το τέλος του
ελέγχου οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισµα τους στον αρµόδιο Νοµάρχη ή
Υπουργό κατά περίπτωση. Αν διαπίστωσαν ποινικά κολάσιµη παράβαση, το
πόρισµα τους υποβάλλεται και στην αρµόδια εισαγγελική αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Η Λογιστική κατά την Σύσταση της Ανώνυµης Εταιρείας
2.1 Γενικά
Το πρώτο λογιστικό γεγονός που εµφανίζεται στα βιβλία της Ανώνυµης Εταιρείας
είναι οι εγγραφές συστάσεως της.
Η σύσταση της Α.Ε. εµφανίζει λογιστικά τα οικονοµικά γεγονότα της Κάλυψης και
της Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου. Κάλυψη είναι το γεγονός της ανάληψης
της υποχρέωσης από τους Μετόχους να εισφέρουν το Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρείας. Κατά συνέπεια η Ανώνυµη Εταιρεία δηµιουργεί απαίτηση κατά των
Μετόχων της για την εισφορά αυτή και συγχρόνως διαµορφώνει λογιστικά το
Μετοχικό της Κεφάλαιο. Καταβολή είναι η πραγµατοποίηση της εισφοράς του
Μετοχικού Κεφαλαίου, δηλαδή οι Μέτοχοι εισφέρουν περιουσιακά στοιχεία κατά
κυριότητα στην Α.Ε. που η εταιρεία τα εµφανίζει ως δική της πια περιουσία, ενώ
ταυτόχρονα απαλείφει την απαίτηση που µε την κάλυψη είχε δηµιουργήσει. Η
κάλυψη µπορεί από το Νόµο να γίνει µε δυο τρόπους(ιδιωτική σύµβαση ή και
∆ηµόσια εγγραφή).
Όµως και η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου µπορεί να γίνει µε δυο
τρόπους(εξολοκλήρου πλήρης καταβολή του Μ.Κ. αλλά και µερική καταβολή του
Μ.Κ. σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν2190.)
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Για τους λόγους αυτούς θα εξετασθεί η λογιστική αντιµετώπιση της συστάσεως
ανάλογα µε τους προβλεπόµενους από το Νόµο τρόπους κάλυψης και καταβολής
του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Μέχρι τη νόµιµη σύσταση της, η Α.Ε., όπως και κάθε άλλος εταιρικός τύπος, διανύει
αναγκαία ένα στάδιο από ενέργειες προπαρασκευαστικές, που οδηγούν στη νόµιµη
σύσταση της.

2.2 Έξοδα σύστασης
Η ∆ιαδικασία σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας απαιτεί την καταβολή ορισµένων
δαπανών. Το Ε.Γ.Λ.Σ. προβλέπει ότι τα έξοδα αυτά συγκεντρώνονται και
παρακολουθούνται σε λογαριασµό παγίου ενεργητικού και συγκεκριµένα στο
δευτεροβάθµιο λογαριασµό 16.10 "έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως" και
αποσβένονται είτε εφάπαξ ή το πολύ µέσα σε µία πενταετία ισόποσα (σταθερή
απόσβεση).
Πρόκειται γενικά για τα εξής είδη εξόδων:
α) Τον ειδικό φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται από το Νόµο
167/1986 και ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.
β) Τα δικαιώµατα του Συµβολαιογράφου για το έγγραφο του καταστατικού της
εταιρείας µαζί µε τα δικαιώµατα του Ταµείου Συντάξεως Νοµικών.
γ) Τα παράβολα για τη δηµοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως, του καταστατικού της εταιρείας.
δ) Η αµοιβή του ∆ικηγόρου για τη σύνταξη του συµβολαίου συστάσεως της
Εταιρείας.

2.3 Λογαριασµοί του Ε.Γ.Λ.Σ. που αφορούν την σύσταση της Α.Ε
Οι λογαριασµοί του Ε.Γ.Λ.Σ. που θα χρησιµοποιηθούν στη λογιστική της σύστασης
της Α. Ε, είναι οι παρακάτω:
16
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
16.10 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
18
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ
18.12 Οφειλόµενο κεφάλαιο
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33
33.03 Μέτοχοι - λογαριασµός καλύψεως κεφαλαίου
33.04 Οφειλόµενο κεφάλαιο
33.05 ∆όσεις µετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40
40.00 Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο κοινών µετοχών
40.01 Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών
40.02 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο κοινών µετοχών
40.03 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών
41
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
41.00 Καταβληµένη διαφορά από έκδοση µετοχών πάνω από το άρτιο
41.01 Οφειλόµενη διαφορά από έκδοση µετοχών πάνω από το άρτιο
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Ειδικότερα για την κάλυψη και καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου εφαρµόζονται τα
ακόλουθα:
α) Η κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου απεικονίζεται µε χρέωση του λογαριασµού
33.03 και µε πίστωση του λογαριασµού 40.02 “οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο
κοινών µετοχών" ή 40.03 "οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών",
κατά περίπτωση, και του λογαριασµού 41.01 "οφειλόµενη διαφορά από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο", εφόσον συντρέχει λόγος.
β) Επακολουθεί η πίστωση του λογαριασµού 33.03, µε χρέωση του λογαριασµού
33.04 "οφειλόµενο κεφάλαιο", µε το τµήµα το οποίο είναι καταβλητέο συγχρόνως µε
την κάλυψη, καθώς και µε το τµήµα που έχει κληθεί να καταβληθεί και είναι
καταβλητέο σε δόσεις οι οποίες λήγουν µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Το
τµήµα που δεν έχει κληθεί να καταβληθεί και οι δόσεις που λήγουν µετά το τέλος της
επόµενης χρήσεως, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασµού 18.12
"οφειλόµενο κεφάλαιο". Από το λογαριασµό αυτό µεταφέρονται στο τέλος κάθε
χρήσεως στη χρέωση του λογαριασµού 33.04 από το κεφάλαιο που έχει κληθεί να
καταβληθεί, οι δόσεις που πρέπει να καταβληθούν µέσα στην επόµενη χρήση. Με
τις εγγραφές αυτές ο λογαριασµός 33.03 εξισώνεται. ∆ιευκρινίζεται ότι στο
λογαριασµό 33.04 απεικονίζεται το κεφάλαιο που είναι καταβλητέο συγχρόνως µε
την κάλυψη και από το κεφάλαιο που είναι καταβλητέο σε δόσεις µόνο οι δόσεις
εκείνου που έχει κληθεί να καταβληθεί, εφόσον οι δόσεις αυτές λήγουν µέχρι το
τέλος της επόµενης χρήσεως. Το κεφάλαιο που δεν έχει κληθεί να καταβληθεί και οι
δόσεις εκείνου που έχει κληθεί να καταβληθεί, εφόσον λήγουν µετά το τέλος της
επόµενης χρήσεως, απεικονίζονται στο λογαριασµό 18.12.
γ) Η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου παρακολουθείται στο λογαριασµό 33.04, ο
οποίος πιστώνεται µε τις εκάστοτε καταβολές, µε χρέωση των οικείων λογαριασµών.
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ληξιπρόθεσµη δόση δεν καταβάλλεται
εµπρόθεσµα, η δόση αυτή µεταφέρεται από το λογαριασµό 33.04 στον 33.05
"δόσεις µετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση", µε τον οποίο παρακολουθείται η
παραπέρα τύχη τους, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το καταστατικό και τη
νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά.
δ) Μόλις το µετοχικό κεφάλαιο καταβληθεί ολόκληρο ή-σε περίπτωση που η
καταβολή του γίνεται µε δόσεις - µόλις καταβληθεί οποιαδήποτε από τις δόσεις, µε
την πίστωση του λογαριασµού 33.04 γίνεται και ισόποση µε την καταβολή µεταφορά
από το λογαριασµό 40.02 ή 40.03 στο λογαριασµό 40.00 ή 40.01, κατά περίπτωση.
Αν η καταβολή περιλαµβάνει και διαφορά υπέρ το άρτιο, γίνεται ισόποση µε την
καταβολή της διαφοράς αυτής µεταφορά από το λογαριασµό 41.01 "οφειλόµενη
διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο" στο λογαριασµό 41.00 "καταβληµένη
διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο". ∆ιευκρινίζεται ότι η µεσολάβηση του
λογαριασµού 41.01 είναι πρόσκαιρη και γίνεται για την απεικόνιση της καλύψεως
της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, δεδοµένου ότι δεν επιτρέπεται
καταβολή της διαφοράς αυτής σε δόσεις.

2.4 Εγγραφές Σύστασης της Α.Ε.
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν χωριστά δύο περιπτώσεις σύστασης:
Α' Η περίπτωση αναλήψεως των µετοχών της Α.Ε. από τους ιδρυτές της.
Β' Η περίπτωση αναλήψεως των µετοχών της Α.Ε. από το κοινό µε δηµόσια
εγγραφή.
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Εγγραφές σύστασης Α.Ε. µε πλήρη καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου και µε
ανάληψη των µετοχών από τους ιδρυτές της Α.Ε.
Στην περίπτωση αυτή στην εγγραφή καλύψεως του µετοχικού κεφαλαίου, οι µέτοχοι
χρεώνονται µε την υποχρέωση που αναλαµβάνουν, δηλαδή την αξία των µετοχών
που αναλαµβάνουν να εξοφλήσουν και πιστώνεται το οφειλόµενο µετοχικό
κεφάλαιο, ο λογαριασµός 40.02 αν πρόκειται για κοινές µετοχές ή ο λογαριασµός
40.03 αν πρόκειται για προνοµιούχες µετοχές. Στην εγγραφή δε καταβολής
χρεώνονται τα περιουσιακά στοιχεία που οι Μέτοχοι καταβάλλουν και πιστώνονται
οι Μέτοχοι. Οι λογαριασµοί που λειτουργούν για να εµφανισθεί η απαίτηση προς
τους µετόχους είναι καταρχήν ο 33.03 "Μέτοχοι - λογ. Καλύψεως Μ. Κ." για την
κάλυψη και αµέσως µετά ο 33.04 "Μέτοχοι - Οφειλόµενο Μ.Κ." ο οποίος και θα
πιστωθεί κατά την καταβολή. Οι λογαριασµοί 40.02 "Οφειλόµενο Μ.Κ. κοινών
µετοχών" και 40.03 "Οφειλόµενο Μ.Κ. προνοµιούχων µετοχών" µετά την καταβολή
µεταφέρονται στους λογαριασµούς 40.00 "Καταβληµένο Μ.Κ. κοινών µετοχών" και
40.01 "Καταβληµένο Μ.Κ. προνοµιούχων µετοχών" αντίστοιχα.
Παράδειγµα: Γίνεται σύσταση Α.Ε. µετοχικού κεφαλαίου 60.000 € διαιρεµένο σε
6000 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 € η κάθε µία. Η καταβολή του µετοχικού
κεφαλαίου θα γίνει εξ ολοκλήρου και σε µετρητά. Τα έξοδα σύστασης ανήλθαν σε
2000€.
Οι εγγραφές σύστασης της Α.Ε. είναι:
1)
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.03
Μέτοχοι λογ. Καλύψεως κεφαλαίου 60.000,00
33.03.01 Μέτοχος "Α"
33.03.02 Μέτοχος "Β
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.02
Οφειλόµενο Μ.Κ. κοινών µετοχών
60.000,00
Κάλυψη Μ.Κ. καταστατικό No.

2)
33
33.04
33.04.01
33.04.02
33
33.03
33.03.01
33.03.02

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι - οφειλόµενο Μ.Κ.
60.000,00
Μέτοχος "Α"
Μέτοχος "Β"
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι λογ. Καλύψεως κεφαλαίου
60.000,00
Μέτοχος "Α"
Μέτοχος "Β"

Εµφάνιση οφειλής µετοχών

3)
38

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
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38.00
33
33.04
33.04.01
33.04.02

Ταµείο
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι-οφειλόµενο Μ.Κ.
Μέτοχος "Α"
Μέτοχος "Β"

60.000,00
60.000,00

Καταβολή Μ.Κ. από µετόχους
4)
40
40.02
40
40.00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οφειλόµενο Μ.Κ. κοινών µετοχών 60.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Καταβληµένο Μ.Κ. κοινών µετοχών
60.000,00

Μεταφορά λογ. Μ.Κ. από οφειλόµενο σε καταβληµένο
5)
16

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
16.10 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης
38
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 Ταµείο

2.000,00
2.000,00

Πληρωµή εξόδων, όπως παραστατικά
Αν η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου δεν πραγµατοποιηθεί µε µετρητά αλλά µε
εισφορά άλλων στοιχείων ενεργητικού τότε χρεώνονται τα εισφερόµενα στοιχεία µε
τις αξίες που καθορίστηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.2190,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Π.∆. 409/86 (προσαρµογή στο άρθρο 7
της 2ης οδηγίας), το Μετοχικό Κεφάλαιο της Α.Ε. αποτελείται µόνο από στοιχεία
ενεργητικού που µπορούν να τύχουν χρηµατικής αποτίµησης. Τα στοιχεία αυτά του
Ενεργητικού δεν µπορεί να περιλαµβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από
ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.
Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της
εταιρείας (καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της) γίνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του ν. 2190 µετά από γνωµοδότηση τριµελούς επιτροπής
εµπειρογνωµόνων, που αποτελείται από ένα ή δυο δηµοσίους υπαλλήλους,
πτυχιούχους Ανώτατης Σχολής, µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ∆ηµόσιο ή από
ένα ή δυο Ορκωτούς Ελεγκτές και από ένα εµπειρογνώµονα εκπρόσωπο του κατά
περίπτωση αρµόδιου Επιµελητηρίου. Τα µέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να έχουν
οποιαδήποτε εξάρτηση από την εταιρεία. Οι περιπτώσεις για τις οποίες στην
παραπάνω τριµελή επιτροπή συµµετέχουν υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές
καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου. Η έκθεση της Επιτροπής
πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς, να αναφέρει τις µεθόδους
αποτίµησης που εφαρµόστηκαν και να πιστοποιεί για το αν οι αξίες, που
προκύπτουν από την εφαρµογή αυτών των µεθόδων αποτίµησης, αντιστοιχούν
στον αριθµό και την ονοµαστική αξία των µετοχών που θα εκδοθούν έναντι των
εισφορών αυτών ή (σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονοµαστική αξία) στη
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λογιστική τους αξία, αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο που
είναι πιθανόν να προκύψει από την έκδοση των µετοχών

Εγγραφές σύστασης Α.Ε. µε πλήρη καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου και
µε δηµόσια εγγραφή
Στην περίπτωση αυτή οι µετοχές της Α.Ε. όπως έχει προαναφερθεί εισάγονται στο
χρηµατιστήριο. Τις µετοχές αναλαµβάνει να διαθέσει στο κοινό µια τράπεζα, µε τον
τρόπο αυτό διαθέσεως δηµιουργούνται εκτός από τα συνήθη έξοδα σύστασης και
έξοδα προµήθειας τράπεζας που εµφανίζονται επίσης σε χρέωση του λογαριασµού
16.10 "έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως". Υπάρχει περίπτωση οι
µετοχές της Α.Ε. να πουληθούν στο κοινό σε µεγαλύτερη τιµή από την ονοµαστική
τους αξία (πάνω από το άρτιο), το επιπλέον κεφάλαιο που εισπράττεται εµφανίζεται
σε λογαριασµό Παθητικού στην κατηγορία των ιδίων κεφαλαίων µε τίτλο
"Καταβληµένη διαφορά από έκδοση µετοχών πάνω από το άρτιο" λογ. 41.00 όταν
καταβληθεί. Μέχρι να καταβληθεί στον λογ. 41.01. "Οφειλόµενη διαφορά από
έκδοση µετοχών πάνω από το άρτιο". Παράδειγµα: γίνεται σύσταση Α.Ε. µε δηµόσια
εγγραφή µε έκδοση 30.000 κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 10 € η καθεµία. Τις
µετοχές αναλαµβάνει να διαθέσει στο κοινό η τράπεζα "Α" στην τιµή των 12 €. Η
προµήθεια της τράπεζας καθορίστηκε 3% στην ονοµαστική αξία των µετοχών. Οι
εγγραφές συστάσεως της παραπάνω Α.Ε. είναι:

1)
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Λοιποί χρεώστες ∆ιάφοροι
33.95
33.95.00 Τράπεζα "Α" 30.000µχ 12
360.000,00
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.02
Οφειλόµενο Μ.Κ. κοινών µετοχών
300.000,00
41
ΑΠΟΘ/ΚΑ-∆ΙΑΦ. ΑΝΑΠ/ΓΗΣ- ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Οφειλόµενη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 60.000,00
41.01
Κάλυψη Μ.Κ. καταστατικό No....
2)
16
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
16.10
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
9.000,00
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
33.95
33.95.00 Τράπεζα "Α”
9.000,00
Υπολογισµός προµήθειας 3%
3)
38
38.00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταµείο

351.000,00
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33
33.95
33.95.00

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Λοιποί χρεώστες ∆ιάφοροι
Τράπεζα "Α

351.000,00

Καταβολή του Μ.Κ., είσπραξη από τράπεζα
4)
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.02 Οφειλόµενο Μ.Κ. κοινών µετοχών 300.000,00
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.00 Καταβληµένο Μ.Κ. κοινών µετοχών
300.000.00
Μεταφορά λογαριασµού
5)
41 ΑΠΟΘ/ΚΑ-∆ΙΑΦ. ΑΝΑΠ/ΓΗΣ- ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
41.01 Οφειλόµενη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 60.000,00
41 ΑΠΟΘ/ΚΑ-∆ΙΑΦ. ΑΝΑΠ/ΓΗΣ- ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
41.00 Καταβληµένη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
60.000,00
Μεταφορά λογαριασµού

Εγγραφές σύστασης Α.Ε. µε µερική καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο (τµηµατική καταβολή του Μ.Κ) ο
Νόµος προβλέπει µε προϋποθέσεις την τµηµατική καταβολή του Μ.Κ. Η λογιστική
της Α.Ε πρέπει να παρακολουθεί όλα τα γεγονότα που προκύπτουν από την
εφαρµογή των προϋποθέσεων του νόµου και συγκεκριµένα:
* Τη µερική καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου και την εξολοκλήρου της πάνω
από το άρτιο διαφοράς. " Το ποσό του οφειλόµενου κεφαλαίου µετά την καταβολή
της α' δόσης.
* Το ποσό των δόσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση
*
Την αντιµετώπιση της εκδόσεως νέων µετοχών και της πωλήσεως τους σε
περίπτωση καθυστερήσεως της δόσης.
" Την αναγκαστική µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου σε περίπτωση που οι νέες
µετοχές δεν πωληθούν.
Παράδειγµα πρώτο: Την 1/7/Χ γίνεται σύσταση Α.Ε. µε σύµβαση µεταξύ των "Α",
"Β", "Γ". Το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι διαιρεµένο σε 5.000 κοινές µετοχές
ονοµαστικής αξίας 100€ η καθεµία /Μ.Κ = 5.000 µ * 100 = 500.000€. Ο "Α"
αναλαµβάνει να καλύψει 2.000 µετοχές, οι δε "Β" & "Γ" από 1.500 µετοχές ο
καθένας. Η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου θα γίνει τµηµατικά (µε δόσεις). Η
πρώτη δόση ίση µε το 25% της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής θα καταβληθεί
αµέσως. Η δεύτερη δόση ίση µε το 25% της ονοµαστικής αξίας θα καταβληθεί µετά
από ένα χρόνο από τη σύσταση της Α.Ε την 1/7/Χ +1. Η Τρίτη δόση ίση µε το
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υπόλοιπο 50% της ονοµαστικής αξίας θα καταβληθεί µετά από δύο χρόνια από τη
σύσταση της Α.Ε 1/7/Χ+2. Οι εγγραφές σύστασης της παραπάνω Α.Ε είναι:
1)
33
33.03
33.03.01
33.03.02
33.03.03
40
40.02

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι λογ. Καλύψεως κεφαλαίου 500.000,00
"Α" 2000*100
200.000,00
"Β" 1500*100
150.000,00
"Γ" 1500*100
150.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οφειλόµενο Μ. Κ. κ. µετοχών
500.000,00

Κάλυψη Μ. Κ καταστατικό No...
2)
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.04 Μέτοχοι-οφειλόµενο κεφάλαιο
33.04.01 "Α" 2000*100 200.000,00
33.04.02 "Β" 1500*100 150.000,00
33.04.03 "Γ" 1500*100 150.000,00
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.03 Μέτοχοι λογ. καλύψεως κεφαλαίου
33.03.01 "Α" 2000*100 200.000,00
33.03.02 "Β" 1500*100 150.000,00
33.03.03 "Γ" 1500*100 150.000

500.000,00

500.000,00

Εµφάνιση οφειλής µετοχών
3)
38
38.00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταµείο 5000x25

33
33.04
33.04.01
33.04.02
33.04.03

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι οφειλόµενο κεφάλαιο
"Α" 2000 χ 25 50.000
"Β" 1500 χ 25 37.500
"Γ" 1500 χ 25 37.500

125.000,00

125.000,00

Καταβολή της α' δόσεως
4)
40
40.02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οφειλόµενο Μ.Κ. κ. µετοχών

40
40.00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Καταβεβληµένο Μ.Κ. κ. µετοχών

Μεταφορά λογαριασµού
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125.000,00

125.000,00

Όταν γίνει η καταβολή της β' δόσεως γίνεται η εγγραφή: 1/7/Χ+1
38
38.00
33
33.04
33.04.01
33.04.02
33.04.03

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταµείο
125.000,00
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι οφειλόµενο κεφάλαιο
125.000,00
"Α" 2000µχ25 50.000,00
"Β"1500µχ25 37.500.00
"Γ"1500µχ25 37.500.00

Καταβολή της β' δόσης

40
40.02
40
40.00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οφειλόµενο Μ.Κ. κ. µετοχών
125.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Καταβληµένο Μ.Κ. κ. µετοχών
125.000,00

Μεταφορά λογαριασµού
Αν υποτεθεί ότι ο µέτοχος "Α" κάτοχος 2000 µετοχών εξοφληµένων ήδη κατά το %
(όσο η αξία της α' δόσης δηλαδή 25€) καθυστερεί την καταβολή της β' δόσης, η Α. Ε
µετά τρίµηνο από τη λήξη της β' δόσης εκδίδει ισάριθµες νέες µετοχές και τις πωλεί
στον "∆" για λογαριασµό του µετόχου "Α". Ο "∆" πρέπει να εξοφλήσει το µέχρι της
πωλήσεως απαιτητό τµήµα της µετοχής (α' και β' δόσεις) και να αναλάβει την
υποχρέωση να πληρώσει το υπόλοιπο, το µη ακόµη απαιτητό τµήµα, δηλαδή τη γ'
δόση, κατά τη λήξη της. Τα έξοδα πώλησης των νέων µετοχών ανήλθαν σε
1.000€50 Θα διακρίνουµε δυο περιπτώσεις:
Α) την περίπτωση που ο "∆" αγοράζει τις νέες µετοχές αντί 105€ (πάνω από το
άρτιο).
Β) την περίπτωση που ο "∆" αγοράζει τις νέες µετοχές αντί 95€ (κάτω από το άρτιο).
Οι ανάλογες εγγραφές κατά περίπτωση είναι:
α)
1)
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.05
Μέτοχοι- δόσεις. Κεφ. σε καθυστέρηση
33.05.01 "Α" 2.000 χ 25 50.000,00
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.04
Μέτοχοι
33.04.01 "Α" 2.000 Χ 25 50.000,00

50.000,00

50.000,00

Εµφάνιση καθυστέρησης δόσεως από Μέτοχο "Α"
Τα έξοδα αυτά βαρύνουν φυσικά τον οφειλέτη Μέτοχο "Α", για λογαριασµό του
οποίου γίνεται και η πώληση των νέων µετοχών.
Αν η πώληση πραγµατοποιηθεί, η εταιρεία θα τα συµψηφίσει µε το ποσό που θα
αποδώσει στον παλαιό Μέτοχο "Α" για εξόφληση του.
Αν δεν πραγµατοποιηθεί η πώληση, η εταιρεία οδηγείται σε αναγκαστική ισόποση
µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, (όση η αξία των νέων µετοχών που δεν
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πωλήθηκαν) και εποµένως δεν µπορεί να συµψηφίσει τα έξοδα αυτά. Πρόκειται
ουσιαστικά, σε αυτή την περίπτωση, για ζηµία-ανόργανο έξοδο που µειώνει την
καθαρή της θέση, αφού το αντάλλαγµα (διαδικασίας πώλησης νέων µετοχών)
αφορούσε τρίτο (τον Μέτοχο "Α1") και δεν εξοφλήθηκε. Για τους λόγους αυτούς τα
έξοδα αυτά εµφανίζονται σε λογαριασµό της οµάδας 8 των ανόργανων εξόδων και
αναλόγως την περίπτωση ή συµψηφίζονται ή βαρύνουν το αποτέλεσµα της
χρήσεως.
2)
81
81.00
38
38.00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έκτατα ανόργανα έξοδα
1.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταµείο
1.000,00

Πληρωµή εξόδων πώλησης νέων µετοχών

3)
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.05 Μέτοχοι δόσεις Μ.Κ. σε καθυστέρηση
1.000,00
81
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
81.00 αι ανόργανα έξοδα

1.000,00

Μεταφορά λογαριασµού
4)
38
38.00
33
33.05
33.05.01

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταµείο
110.000,00
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι δόσεις Μ. Κ. σε καθυστέρηση
110.000,00
"Α" 2000µ. χ 55(1 05 - γ' δόση 50€)

Πώληση νέων µετοχών
5)
40
40.02
40
40.00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οφειλόµενο Μ.Κ. κ. µετοχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Καταβληµένο Μ.Κ. κ. µετοχών

50.000,00
50.000,00

µεταφορά λογ.
β)
1)
33
33.05
33.05.01
33

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι δόσεις Μ.Κ. σε καθυστέρηση 50.000,00
"Α"2000µχ25
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
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33.04
33.04.01

Μέτοχοι οφειλόµενο κεφάλαιο
"Α"2000µχ25

50.000,00

Εµφάνιση καθυστέρησης δόσεως
2)
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
81
81.00 Έκτατα ανόργανα έξοδα
1.000,00
38
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 Ταµείο
1.000,00
Πληρωµή εξόδων πώλησης νέων µετοχών
3)
33
33.05
33.05.01
81
81.00

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι δόσεις Μ.Κ. σε καθυστέρηση
1.000,00
"Α" 2000µ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έκτατα και ανόργανα έξοδα
1.000,00

Μεταφορά λογαριασµού
4)
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 Ταµείο
90.000,00
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.05
Μέτοχοι δόσεις Μ.Κ σε καθυστέρηση
90.000,00
33.05.01 "Α" 2000µ χ 45 (95 - γ' δόση 50€)
Είσπραξη από "∆"
5)
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
50.000,00
40.02 Οφειλόµενο Μ.Κ κ. µετοχών
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.00 Καταβληµένο Μ. Κ. κ. µετοχών
50.000,00
Μεταφορά λογαριασµού
Στο αναλυτικό καθολικό της Α.Ε "33.05 Μέτοχοι δόσεις Μ,Κ σε καθυστέρηση" ο
λογαριασµός του µετόχου "Α" θα έχει κατά περίπτωση την παρακάτω µορφή:
α)
33.05.01 "Α"
50000,00

110000,00

1000,00

β)
33.05.01 "Α"
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50000,00

90000,00

1000,00

Έτσι στην α' περίπτωση ο "Α" παίρνει (110.000-51.000=59.000€) αντί 50.000C που
είχε δώσει για την α' δόση, δηλαδή κερδίζει 9.000€. Στην β' περίπτωση παίρνει
(90.000-51.000=39.000€) αντί 50.000€ που είχε δώσει για την α' δόση, δηλαδή
χάνει 9.000€. Φανερό λοιπόν είναι ότι το ποσόν που θα κερδίσει ή θα χάσει ο
Μέτοχος που έχει καθυστερήσει δόση, θα εξαρτηθεί από την τιµή που θα πωληθούν
οι νέες µετοχές (σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορούν να πωληθούν λιγότερο
από την αξία των δόσεων που αποµένουν να εξοφληθούν).
Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητο είναι να ακολουθήσει και η παρακάτω εγγραφή
αντικατάστασης του παλαιού µετόχου από τον νέο, για τις δόσεις που υπολείπονται.
Οι αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης του παλαιού µετόχου και αντικατάστασης τους
από τον νέο είναι όπως παρακάτω:
Η οριακή αυτή τιµή κάτω από την οποία η εταιρεία δεν είναι δυνατόν να πωλήσει τις
µετοχές, γιατί διαφορετικά δεν δηµιουργεί το από το καταστατικό προβλεπόµενο
Μετοχικό Κεφάλαιο, βρίσκεται αν από την ονοµαστική αξία αφαιρεθούν οι
καταβληµένες, από τον οφειλέτη µέτοχο, δόσεις. Στη συγκεκριµένη περίπτωση
Οριακή τιµή = Ονοµαστική αξία 100€ - καταβληµένη α' δόση 25€=75€.
α)
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33
33.05
∆όσεις Μ.Κ σε καθυστέρηση
33.05.01 "Α" 2000 µετοχές
38
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑ0ΕΣΙΜΑ
38.00
Ταµείο

59.000,00

59.000,00

εξόφληση παλαιού µετόχου "Α"
18
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
18.12 Μέτοχοι - οφειλόµενο κεφάλαιο
100.000,00
18.12.04 "∆" 2000µ χ 50€ γ δόση
18
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
18.12 Μέτοχοι - οφειλόµενο κεφάλαιο
100.000,00
18.12.01 "Α" 2000µ χ 50€ γ δόση
αντικατάσταση µετόχων για την γ' δόση
Κατά τις εγγραφές τακτοποίησης της χρήσης Χ η απαίτηση της γ' δόσης του Μ.Κ,
επειδή ήταν µακρόχρονα απαιτητή (περισσότερο από µία χρήση) µεταφέρθηκε κατά
τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. από τον λογαριασµό βραχύχρονης απαίτησης 33.04
"Μέτοχος οφειλόµενο κεφάλαιο" όπου ευρίσκετο, στο λογαριασµό µακρόχρονης
απαίτησης 18.12 "Μέτοχοι οφειλόµενο κεφάλαιο".
Όταν λοιπόν η εταιρεία διενεργεί την εγγραφή αυτή η απαίτηση για την γ' δόση
βρίσκεται ακόµη στο λογαριασµό 18.12 "Μέτοχοι Οφειλόµενο κεφάλαιο". Κατά τις
εγγραφές τακτοποίησης της χρήσης Χ+1 θα µεταφερθεί εκ νέου στο λογαριασµό
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33.04 "Μέτοχοι οφειλόµενο κεφάλαιο" καθότι γίνεται απαιτητή τον Ιούλιο χρήσης
χ+2. (2 χρόνια µετά την ίδρυση).
β)
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
39.000,00
33.05
∆όσεις Μ.Κ. σε καθυστέρηση
33.05.01 "Α" 2000 µετοχές
38
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
39.000,00
38.00
Ταµείο
εξόφληση παλαιού µετόχου
18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
18.12
Μέτοχοι οφειλόµενο κεφάλαιο
100.000,00
18.12.04 "∆" 2000µ χ 50€ γ δόση
18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
18.12
Μέτοχοι οφειλόµενο κεφάλαιο
100.000,00
18.12.01 "Α" 2000µ χ 50€ γ' δόση
αντικατάσταση µετόχου για την γ' δόση
Αν υποτεθεί στη συνέχεια, ότι η πώληση των 2.000 νέων µετοχών, που εκδόθηκαν
σε αντικατάσταση των ακυρωµένων µετοχών του υπερήµερου οφειλέτη µετόχου
"Α", απέτυχε δύο φορές, η εταιρεία οφείλει, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να
προβεί σε αναγκαστική ισόποση µείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
∆ηλαδή 2000 κοινές µετοχές χ 100€ ονοµαστική αξία=200.000€ Το ποσό αυτό
εµφανίζεται βέβαια στον πρωτοβάθµιο λογαριασµό 40 "Κεφάλαιο" µοιρασµένο όµως
στους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς,
α) 40.00 "Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο κοινών µετοχών". ∆ηλαδή σε σχέση µε
τις µετοχές του "Α" µόνο η α' δόση που ήδη καταβλήθηκε 25€ ανά µετοχή και
συνολικά 50.000,00 €.
β) 40.02 "Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο κοινών µετοχών" δηλαδή σε σχέση µε τις
µετοχές του "Α" η β' και η γ' δόση που δεν καταβλήθηκαν δηλαδή 25€ β' δόση + 50€
γ' δόση = 75€ ανά µετοχή και συνολικά 150.000,00 €.
Οι δύο αυτοί λογαριασµοί θα χρεωθούν µε τα αντίστοιχα ποσά αφού πρόκειται για
µείωση τους.
Από την πλευρά του Ενεργητικού το ποσό αυτό βρίσκεται µοιρασµένο σε
λογαριασµούς απαιτήσεων και διαθεσίµων. Συγκεκριµένα:
α) η γ' δόση ίση µε 50€ ανά µετοχή καθότι µακρόχρονη απαίτηση (Ιούλιος του έτους
χ+2) βρίσκεται στο λογαριασµό 18.12 "Μέτοχος οφειλόµενο Κεφάλαιο" συνολικά
2000µ χ 50€ = 100.000€.
β) η β' δόση ίση µε 25€ ανά µετοχή η οποία παρόλο που είναι ληξιπρόθεσµη δεν
καταβλήθηκε, βρίσκεται στο λογαριασµό 33.05 "Μέτοχοι - δόσεις ΜΚ σε
καθυστέρηση" Συνολικά 2000µ χ 25€ =50.000€.
γ) η α' δόση ίση µε 25€ ανά µετοχή και συνολικά (2.000 χ 25€=) 50.000.00 που έχει
καταβληθεί έχει εισρεύσει στο ενεργητικό της εταιρείας και αυξάνει ισόποσα την
καθαρή της θέση.
Γι αυτό το λόγο το ποσό της καταβληµένης δόσης θα µετατραπεί σε αποθεµατικό
κεφάλαιο και θα εµφανισθεί σε πίστωση του λογαριασµού 41.04 "Ειδικά
αποθεµατικά"
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Τα έξοδα που η εταιρεία πλήρωσε για την έκδοση των νέων µετοχών, καθότι η
πώληση δεν πραγµατοποιήθηκε δεν είναι δυνατόν να τα συµψηφίσει µε την
εξόφληση του µετόχου "Α" και εποµένως παραµένουν στον λογαριασµό 88.00
"Έκτατα και ανόργανα έξοδα" για να βαρύνουν στο τέλος της χρήσεως, το
αποτέλεσµα.

Σύµφωνα µε το Νόµο ο οφειλέτης Μέτοχος δεν απαλλάσσεται από τη ζηµία που
προκάλεσε στην εταιρεία ποσού σε €150.000 (το µη καταβληθέν κεφάλαιο) και
€1.000 (τα καταβληθέντα έξοδα), δηλαδή συνολικά 151.000€. Η απαίτηση αυτή της
εταιρείας από τον µέτοχο "Α" εµφανίζεται µε λογαριασµούς τάξεως. Ακολουθούν οι
αντίστοιχες εγγραφές:
α) 1. β περίπτωση
--------------------------10.10.Χ+1---------------------·40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
200.000,00
40.00
Καταβληµένο ΜΚ κοινών µετοχών
2000 µ χ 25€
50.000,00
40.02
Οφειλόµενο ΜΚ κοινών µετοχών
150.000,00
18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
18.12
Μέτοχοι - Οφειλόµενο Κεφάλαιο
100.000,00
18.12.01 "Α" 2000 κ,µ χ 50 (γ δόση)
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33
33.05
Μέτοχοι δόσεις Μ.Κ. σε καθυστέρηση
50.000,00
33.05.01 "Α" 2000 κ,µ *25 (β' δόση)
41
ΑΠΟΘ/ΚΑ - ∆ΙΑΦ. ΑΝΑΠ/ΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
41.04
Ειδικά αποθεµατικά
50.000,00
41.04.00 Αποθεµατικό από αναγκαστική µείωση ΜΚ 2000 κ,µ χ 25 (α δόση)
Αναγκαστική µείωση ΜΚ, απόφαση ΓΣ No ...
04
04.00
08
08.00

∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
151.000,00
Απαιτήσεις από αναγκαστική µείωση ΜΚ από µέτοχο "Α"
∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
151.000,00
Μέτοχος "Α" πιθανή προσαύξηση καθαρής θέσης

Εµφάνιση απαίτησης κατά µετόχου "Α" µε λογαριασµό τάξεως
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΕΣ – Ι∆ΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
3.1 Γενικά
Το κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας διαιρείται υποχρεωτικά σε ίσα τµήµατα που
καλούνται µετοχές και που η κάθε µια παριστά το ελάχιστο χρηµατικό ποσό
εισφοράς που απαιτείται να καταβάλει ένα πρόσωπο για να γίνει Μέτοχος µιας
Ανώνυµης Εταιρείας.
Το είδος, ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των µετοχών που θα εκδώσει µία
Ανώνυµη Εταιρεία, πρέπει να ορίζονται στο καταστατικό.
Ως προς την ονοµαστική αξία της µετοχής ο Ν. 2190/1920, άρθρο 14 όπως ισχύει
σήµερα θέτει κατώτατο και ανώτατο όριο, συγκεκριµένα η ονοµ. αξία κάθε µετοχής
δεν µπορεί να ορισθεί κατωτέρα των τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ και ανωτέρα
των εκατό (100) ευρώ. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο δεν µπορεί να εκδοθούν µετοχές
για ποσό µικρότερο της ονοµ. αξίας (υπό το άρτιο) αντίθετα µπορεί να εκδοθούν για
ποσό µεγαλύτερο της ονοµ. αξίας (υπέρ το άρτιο).
3.2 ∆ιακρίσεις των µετοχών
Μία πρώτη διάκριση των µετοχών είναι σε ανώνυµες και ονοµαστικές
µετοχές, διάκριση που έχει σηµασία κυρίως για τον τρόπο µεταβιβάσεως των.
Ανώνυµες είναι οι µετοχές οι οποίες δεν αναφέρουν το όνοµα του δικαιούχου,
Μέτοχος θεωρείται ότι είναι ο κοµιστής, δηλαδή το πρόσωπο που φέρει τον τίτλο και
που είναι κατά τεκµήριο κύριος της µετοχής. Η µεταβίβαση των µετοχών αυτών, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, γίνεται χωρίς
διατυπώσεις, κατά τους κανόνες για τη µεταβίβαση κινητού πράγµατος.
Ονοµαστικές είναι οι µετοχές, στις οποίες αναφέρεται το όνοµα του δικαιούχου, το
οποίο πρέπει να σηµειωθεί και στο τηρούµενο από την εταιρεία βιβλίο Μετόχων. Για
την εταιρεία, Μέτοχος είναι το πρόσωπο, του οποίου το όνοµα αναγράφεται στο
βιβλίο Μετόχων. Οι ονοµαστικές µετοχές σε αντίθεση µε τις ανώνυµες
µεταβιβάζονται µε πολύπλοκο τρόπο. Για τη µεταβίβαση τους απαιτείται συµφωνία
για τη µετάθεση της κυριότητας και παράδοση της µετοχής, επιπλέον απαιτείται
έκδοση νέου τίτλου ή σηµείωση της µεταβίβασης πάνω στη µετοχή. Ακόµη
απαιτείται η σηµείωση του ονόµατος του νέου Μετόχου στο βιβλίου Μετόχων. Για τη
µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο
υπάρχει ειδική νοµοθετική πρόβλεψη. Σύµφωνα µε το άρθρο 11α του Ν. 2190/1920,
το κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας διαιρείται σε µετοχές που µπορεί να είναι
ανώνυµες ή ονοµαστικές και ενσωµατώνονται σε τίτλους µιας ή περισσοτέρων
µετοχών. Από το ίδιο το άρθρο αλλά και από µεταγενέστερους Νόµους
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προβλέπονται εξαιρέσεις και για ορισµένες κατηγορίες εταιρειών επιβάλλεται οι
µετοχές τους να είναι ονοµαστικές.
Άλλη διάκριση των µετοχών, ανάλογα µε τα δικαιώµατα που παρέχουν στους
κατόχους του είναι σε κοινές, προνοµιούχες και µετοχές επικαρπίας.
Κοινές
είναι οι µετοχές για τις οποίες ισχύει η αρχή της ισότητας και τα δικαιώµατα που
απορρέουν από κάθε κοινή µετοχή είναι ίσα. Σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν.
1290/1920 όπως ισχύει σήµερα, κάθε κοινή µετοχή παρέχει δικαίωµα ψήφου και τα
περιουσιακά δικαιώµατα είναι ανάλογα προς το από τη µετοχή αντιπροσωπευόµενο
ποσοστό κεφαλαίου.
Προνοµιούχες
Το άρθρο 3 του Ν. 2190 κατά παρέκκλιση της αρχής της ισότητας των µετοχών,
επιτρέπει την έκδοση από την εταιρεία είτε κατά τη σύσταση της, είτε µε
τροποποίηση του καταστατικού της, ονοµαστικών ή ανωνύµων µετοχών οι οποίες
χορηγούν στους κατόχους τους ορισµένα προνόµια. Τα προνόµια αυτά µπορεί να
είναι σωρευτικά ή διαζευκτικά τα εξής:
α) Να παίρνουν κατά προτίµηση, το από το άρθρο 45 του Ν. 2190 πρώτο µέρισµα.
Εάν δηλαδή τα προς διανοµή κέρδη δεν αρκούν για να δοθεί πρώτο µέρισµα σε
όλους τους Μετόχους, το λαµβάνουν κατά προτίµηση µόνο οι κάτοχοι
προνοµιούχων µετοχών.
β) Να παίρνουν κατά προτίµηση το καταβληθέν από τους κατόχους τους κεφάλαιο,
από το προϊόν της εκκαθάρισης, κατά τη λύση της εταιρείας. Εάν δηλαδή το προϊόν
της εκκαθάρισης δεν αρκεί για να αποδοθεί το εισφερθέν από όλους τους Μετόχους
κεφάλαιο (εισφορά τους), τότε οι Μέτοχοι µε προνοµιούχες µετοχές το παίρνουν,
προηγούµενοι των άλλων Μετόχων, που κατέχουν κοινές µετοχές.
γ) Να παίρνουν σωρευτικό µέρισµα, δηλαδή αθροιστική καταβολή πρώτου
µερίσµατος και για τις παρελθούσες χρήσεις κατά τις οποίες, λόγω ζηµιών δεν έγινε
σ' αυτούς καταβολή του πρώτου µερίσµατος. Αν για παράδειγµα, κατά τις χρήσεις
2000 και 2001 υπήρξε ζηµιά και η χρήση 2002 παρουσιάζει κέρδη, οι κάτοχοι
µετοχών µ' αυτό το προνόµιο θα πάρουν σωρευτικό µέρισµα για τρεις χρήσεις
(2000,2001,2002).
δ) Αν προνοµιούχες µετοχές εκδοθούν χωρίς δικαίωµα ψήφου, επιτρέπεται να
καθορισθεί υπέρ αυτών, δικαίωµα απολήψεως ορισµένου τόκου, σε περίπτωση µη
ύπαρξης ή µη επάρκειας κερδών. Σ' αυτή την περίπτωση αµφισβητείται νοµικά αν
πρόκειται περί αξιόγραφου Μετοχής ή Οµολογίας.
Επικαρπίας
Το άρθρο 15α του Ν. 2190, που εισήχθη στο Νόµο από τα Π.∆. 409/86 και 498/87
µε σκοπό την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 2η εταιρική οδηγία και
είναι γαλλικής προέλευσης, επιτρέπει κατ' εξαίρεση των διατάξεων, που ήδη
αναφέρθηκαν και απαγορεύουν την απόδοση στους Μετόχους των εισφορών τους,
κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, την απόδοση στους Μετόχους του
συνόλου ή µέρους της ονοµαστικής αξίας των µετοχών τους κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της εταιρείας. Σκοπός της απόδοσης αυτής είναι να πραγµατοποιηθεί
απόσβεση του Μ.Κ., όταν η εταιρεία έχει υπερβολικά κέρδη ή αποθεµατικά, (βλέπε
και σχετική παράγραφο περί απόσβεσης Μ.Κ.). Με την απόδοση στους Μετόχους
του συνόλου ή µέρους της ονοµαστικής αξίας κάθε µιας από τις µετοχές τους, η Α.Ε.
ακυρώνει τους παλιούς τίτλους και παραδίδει στη θέση τους, νέους που
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ονοµάζονται µετοχές επικαρπίας. Οι µετοχές αυτές ενσωµατώνουν τα δικαιώµατα
των κοινών µετοχών, µε εξαίρεση το δικαίωµα επιστροφής της αξίας της εισφοράς
κατά την εκκαθάριση, και το δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή του πρώτου
µερίσµατος, που σύµφωνα µε το άρθρο 15α, εισπράττεται µόνον από τους
Μετόχους, των οποίων οι µετοχές δεν έχουν αποσβεσθεί.
Άϋλες µετοχές
Από το έτος 1996, σύµφωνα µε το Νόµο 2396/1996 "περί επενδυτικών υπηρεσιών
στον τοµέα των κινητών αξιών", όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τους
Νόµους 2533/1997 και 2651/98 "Ρυθµίσεις θεµάτων χρηµατιστηριακής αγοράς", για
τις εισηγµένες, στην κύρια και παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών, µετοχές Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών, δεν εκδίδονται τίτλοι, και οι
υφιστάµενοι τίτλοι παύουν να ενσωµατώνουν µετοχικά δικαιώµατα. Οι
προαναφερθείσες µετοχές καταχωρίζονται χωρίς αύξοντες αριθµούς, στα αρχεία της
Ανώνυµης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων (άϋλες µετοχές) και παρακολουθούνται
µε καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά. Η Ανώνυµη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων
αναλαµβάνει, µε όρους που συνοµολογεί ελευθέρως και την παροχή των εξής
υπηρεσιών:
α) διανοµή µερισµάτων,
β) εξόφληση τοκοµεριδίων,
γ) διανοµή αξιόγραφων,
δ) µεσολάβηση στη µεταβίβαση δικαιωµάτων προτιµήσεως ή δικαιωµάτων λήψης
µετοχών χωρίς ανταλλαγές.
3.3 Ιδρυτικοί τίτλοι
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 2190 µπορεί να συµφωνηθεί - εφόσον προβλεφθεί
στο καταστατικό - ότι όλοι ή µερικοί από τους ιδρυτές θα πάρουν ως ανταµοιβή για
καθορισµένες ενέργειες τους κατά την ίδρυση της εταιρείας, αριθµό ιδρυτικών
τίτλων. Οι ιδρυτικοί τίτλοι είναι αξιόγραφα διαφορετικά των µετοχών γιατί δεν
ενσωµατώνουν εταιρική ιδιότητα αλλά ιδιόρρυθµη ενοχική απαίτηση κατά της
εταιρείας. Οι κάτοχοι τους δεν είναι Μέτοχοι αλλά δανειστές της εταιρείας. Οι τίτλοι
αυτοί εκδίδονται ονοµαστικοί, δεν έχουν ονοµαστική αξία και µπορεί να εκδοθούν σε
αριθµό που δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο του αριθµού των µετοχών που εκδίδει η
εταιρεία. Οι ιδρυτικοί τίτλοι δεν παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωµα
συµµετοχής εις την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, ούτε και στο προϊόν
εκκαθαρίσεως της περιουσίας της. Το µόνον δικαίωµα που παρέχουν είναι απόληψη
τµήµατος καθαρών κερδών. Η ανώνυµη εταιρεία δικαιούται δέκα έτη µετά την
έκδοση τους να τους εξαγοράσει και να τους ακυρώσει. Επισηµαίνεται ότι η έκδοση
ιδρυτικών τίτλων είναι σπάνια στην πρακτική.
Κοινοί Ιδρυτικοί Τίτλοι
Οι Κοινοί Ιδρυτικοί Τίτλοι εκδίδονται µόνον κατά την ίδρυση της εταιρείας. ∆ίδονται
σε ιδρυτές ως ανταµοιβή για συγκεκριµένες υπηρεσίες που προσέφεραν για τη
σύσταση της εταιρείας. Οι Κοινοί Ιδρυτικοί Τίτλοι παρέχουν στους κατόχους τους
δικαίωµα απόληψης τµήµατος των καθαρών κερδών της εταιρείας που δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερο από το 1/4 των καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση των
κρατήσεων για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και για τη διανοµή του πρώτου
µερίσµατος στους Μετόχους. Όπως προαναφέρθηκε η εταιρεία έχει δικαίωµα, δέκα
έτη µετά την έκδοση τους, να εξαγοράσει και ν' ακυρώσει τους τίτλους που
παραχώρησε, εφόσον υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό της. Η αξία εξαγοράς δεν
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µπορεί συνολικά για όλους τους τίτλους να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στην
κεφαλαιοποίηση µε 15% του µέσου µερίσµατος, που καταβλήθηκε στους κατόχους
τους, κατά την τελευταία τριετία, πριν την εξαγορά.
Εξαιρετικοί Ιδρυτικοί Τίτλοι
Οι εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι εκδίδονται τόσο κατά την ίδρυση, όσο και κατά τη
λειτουργία της εταιρείας, όταν γίνεται αύξηση του Μ.Κ. µε τροποποίηση τους
αρχικού καταστατικού, ως ανταµοιβή σε εισφορές σε είδος που δεν είναι δυνατόν να
αποτιµηθούν εύκολα σε χρήµα ή είναι αµφιβόλου αξίας, (όπως π.χ. φήµης
πελατείας, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας). Υπάρχει περίπτωση να δοθούν και ως
ανταµοιβή σε εισφορά που είναι δεκτική αποτιµήσεως αλλά που οι εισφέροντες δεν
επιθυµούν να γίνουν Μέτοχοι ή η Α.Ε. να µην τους θέλει για Μετόχους. Για τους
εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους η εταιρεία µπορεί να παραχωρεί µεγαλύτερα
ποσοστά συµµετοχής στα κέρδη και µεγαλύτερη αξία εξαγοράς από αυτά που
προβλέπονται για τους κοινούς ιδρυτικούς τίτλους. Η διάρκεια τους όµως δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη διάρκεια χρησιµοποιήσεως των
εισφερόµενων περιουσιακών στοιχείων. Η εξακρίβωση υπάρξεως τέτοιων εισφορών
σε είδος καθώς και η διάρκεια χρησιµοποιήσεως τους γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2190.
3.4 Οµολογίες
Οι οµολογίες είναι αξιόγραφα που ενσωµατώνουν τοκοφόρο χρηµατική απαίτηση
των κατόχων τους κατά της ανώνυµης εταιρείας που τις εξέδωσε. Οι κάτοχοι τους
δεν είναι Μέτοχοι αλλά δανειστές της εταιρείας. Οµολογίες εκδίδονται όταν η Α.Ε.
συνάψει οµολογιακό δάνειο. Η κάλυψη του οµολογιακού δανείου µπορεί να
πραγµατοποιηθεί είτε µε απ' ευθείας συνεννόηση µε τους δανειστές είτε µε δηµόσια
εγγραφή, στην τελευταία περίπτωση απαιτείται παροχή αδείας από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, η οποία εγκρίνει και το επιτόκιο του οµολογιακού δανείου, καθώς
και ανάληψη της εγγραφής κάλυψης από Τράπεζα, Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ή από το Χρηµατιστήριο Αθηνών.
∆ιακρίσεις των οµολογιών
Οι οµολογίες διακρίνονται σε κοινές και σε µετατρέψιµες σε µετοχές. Κοινές είναι οι
οµολογίες που ενσωµατώνουν υποχρεωτικά το δικαίωµα τόκου, σύµφωνα µε το
επιτόκιο έκδοσης του δανείου. Εκτός του δικαιώµατος αυτού, ο Νόµος επιτρέπει και
την παροχή δικαιώµατος απόληψης ορισµένων ποσοστών επί των κερδών. Οι
οµολογίες εξοφλούνται κατά το χρόνο λήξης του δανείου. Η εταιρεία µπορεί να τις
εξαγοράσεις πριν από τη λήξη του δανείου και να τις αποσύρει από την κυκλοφορία.
Μετατρέψιµες σε µετοχές. Ο Νόµος 4237/1962 εισήγαγε το θεσµό των οµολογιών
που µπορεί να µετατραπούν σε µετοχές. Οι µετατρέψιµες οµολογίες σε µετοχές
έχουν όλα τα δικαιώµατα των κοινών και επιπλέον, (σύµφωνα µε το άρθρο 39 του
Ν. 2190 που προστέθηκε µε το Ν. 4237/1962), παρέχουν στους κατόχους τους και
το δικαίωµα να ζητήσουν από την εταιρεία την αντικατάσταση τους µε µετοχές. Για
να υπάρξει η δυνατότητα παροχής του δικαιώµατος αυτού ο Νόµος θέτει ορισµένες
προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:
α) Το ύψος του δανείου που εκδίδεται µε µετατρέψιµες οµολογίες δεν µπορεί να
είναι µεγαλύτερο από το ήµισυ του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου
β) Στην απόφαση της Γ.Σ. (που λαµβάνεται µε εξαιρετική πλειοψηφία, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 29 § 3 του Νόµου 2190) περί της εκδόσεως τέτοιου
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οµολογιακού δανείου πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος ασκήσεως από τους
κατόχους, του δικαιώµατος µετατροπής
γ) Στην ίδια απόφαση πρέπει να ορίζεται και η ονοµαστική αξία των µετοχών, που
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την τιµή έκδοσης των µετατρεποµένων
οµολογιών
δ) Με τη χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων µετοχών, θεωρείται ότι
πραγµατοποιήθηκε ισόποση αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η Αύξηση και η Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου
4.1 Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Για όλες τις εταιρείες ισχύει όπως ήδη αναφέρθηκε η αρχή σταθερότητας του
Κεφαλαίου. Είναι όµως δυνατόν κατά τη λειτουργία της Ανώνυµης Εταιρείας να
παρουσιαστεί ανάγκη εισροής νέων περιουσιακών στοιχείων, είτε για την επέκταση
των εργασιών της είτε για την κάλυψη ζηµιών της. Για τους λόγους αυτούς
προβλέπεται η αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Επειδή το ύψος του
Μετοχικού Κεφαλαίου καθορίζεται στο καταστατικό και αποτελεί πολύ σηµαντικό
παράγοντα για την εταιρεία, η αύξηση του αποφασίζετε από την εξαιρετική γενική
συνέλευση των Μετόχων. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να γίνει και µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό
της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει τροποποίηση του καταστατικού και
δηµοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφηµερίδας της κυβερνήσεως. Τεχνικά η
αύξηση επιτυγχάνεται είτε µε έκδοση νέων µετοχών, είτε µε αύξηση της ονοµαστικής
αξίας των ήδη υπαρχόντων µετοχών. Η τελευταία τεχνική δεν µπορεί να εφαρµοστεί
αν ήδη η ονοµαστική αξία των µετοχών είναι η ανώτερη προβλεπόµενη από το
Νόµο, δηλαδή 100€.
∆ικαίωµα προτίµησης για τους παλαιούς µετόχους
Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εισέρχονται νέοι Μέτοχοι στην Ανώνυµη
Εταιρεία, µε συνέπεια να θίγονται τα συµφέροντα των παλαιών Μετόχων. Έναντι
αυτής της ζηµίας των παλαιών Μετόχων, ο Νόµος 2190 άρθρο 13 παράγραφος 5,
καθιερώνει για αυτούς το ∆ικαίωµα προτίµησης. Οι λόγοι για τους οποίους θίγονται
τα συµφέροντα των παλαιών µετόχων είναι αρχικά γιατί κλονίζεται η θέση ισχύος
τους, από άποψη ποσοστού συµµετοχής στο κεφάλαιο, γιατί είναι ενδεχόµενο να
αλλοιωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο κεφάλαιο. Για παράδειγµα Μέτοχος
που κατέχει 5 µετοχές σε Α.Ε. που έχει 10.000 µετοχές, η συµµετοχή του στο
κεφάλαιο είναι 5 προς 10.000. Αν η εταιρεία κάνει αύξηση κατά 2.000 µετοχές, η
συµµετοχή του στο κεφάλαιο µετά την αύξηση θα είναι 5 προς 12.000, µε την
προϋπόθεση ότι δεν αγοράζει αυτός τις νέες µετοχές, αλλά τρίτο πρόσωπο. Ένας
δεύτερος λόγος είναι ότι µειώνεται η εσωτερική - λογιστική αξία της µετοχής του.
∆ηλαδή στα αποθεµατικά κεφάλαια που έχουν δηµιουργηθεί µέχρι την ηµεροµηνία
της αύξησης θα συµµετέχουν από την αύξηση και µετέπειτα και οι νέοι Μέτοχοι. Για
παράδειγµα Ανώνυµη Εταιρεία µε Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000€ που αποτελείται από
6.000€ κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10€ και µε αποθεµατικό κεφάλαιο 12.000€
έχει εσωτερική αξία µετοχής 12€, δηλαδή (60.000ΜΚ+12.000 Αποθ)/ 6.000 µετοχές.
Αν η ανώνυµη εταιρεία κάνει αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου µε έκδοση 2.000
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 10€, η εσωτερική αξία της µετοχής µετά την
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αύξηση
θα
είναι
11,5€,
δηλαδή
(60.000ΜΚ+20.000
αύξηση+12.000αποθεµατικά)/6.000 µετοχές+2.000 µετοχές. Ένας ακόµη λόγος είναι
ότι περιορίζονται τα δικαιώµατα των παλαιών µετόχων πάνω στο προϊόν της
εκκαθάρισης αφού θα µοιρασθεί σε περισσότερα ίσα τµήµατα. Το δικαίωµα
προτίµησης που προβλέπεται από το Νόµο απαλείφει σχετικά τα µειονεκτήµατα
αυτά. Συνίσταται στην προνοµιακή µεταχείριση των παλαιών µετόχων που πρέπει
να κάνει η εταιρεία ώστε να αγοράσουν αυτοί κατά προτεραιότητα τις νέες µετοχές.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να απευθύνει πρόσκληση προς τους παλαιούς
µετόχους να ασκήσουν το δικαίωµα προτίµησης, που τους παρέχει ο Νόµος, µέσα
σε προθεσµίες που δεν µπορεί να είναι µικρότερες του ενός µήνα. Το δικαίωµα αυτό
είναι ανάλογο µε τη συµµετοχή του κάθε Μετόχου στο κεφάλαιο. Αν µέσα στην
ορισµένη προθεσµία δεν αναληφθούν όλες οι νέες µετοχές από τους παλαιούς
µετόχους, το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να τις διαθέσει σε τρίτους. Το δικαίωµα
προτίµησης δεν ισχύει όταν πρόκειται για εισφορές σε είδος ή όταν η αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται µε συµψηφισµό χρεών, οπότε οι παλαιοί Μέτοχοι
παραιτούνται αυτοδίκαια των δικαιωµάτων τους.
Σε περίπτωση που τις νέες µετοχές αγοράσουν τρίτοι και για να µη βλάπτονται τα
συµφέροντα των παλαιών µετόχων είναι δυνατόν να διατεθούν οι µετοχές πάνω
από το άρτιο, στην πραγµατική – εσωτερική τους αξία. Σύµφωνα µε το
προαναφερόµενο παράδειγµα στα 12€, ώστε να παραµείνει η εσωτερική αξία
∆ηλαδή 50.000ΜΚ+20.000αύξηση + 12.000αποθεµατικά+2.000µχ*2€ πάνω από το
άρτιο/5000µετοχές + 2.000 µετοχές.

4.1.1 Τρόποι αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τους εξής
τρόπους:
α) Με νέες εισφορές
Πρόκειται για µια πραγµατική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου γιατί εισρέουν στην
Εταιρεία νέα περιουσιακά στοιχεία αυξανόµενης συγχρόνως της καθαρής της θέσης
και του Ενεργητικού της. Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου που δεν
επιτευχθεί η ανάληψη όλων των νέων µετοχών, αυτή µαταιώνεται και όσα πρόσωπα
είχαν καταβάλει εισφορά έχουν αξίωση επιστροφής της. Η καταβολή της αυξήσεως
µπορεί να γίνει σε χρήµα ή σε είδος, στην τελευταία περίπτωση οι σε είδος εισφορές
αποτιµώνται από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190. Οι µετοχές µπορεί να
διατεθούν και πάνω από το άρτιο, όπως και να διατεθούν µε δηµόσια εγγραφή. Τα
προκύπτοντα έξοδα εµφανίζονται στο λογαριασµό 16.13 "Έξοδα αυξήσεως
Κεφαλαίου".
Παράδειγµα: Η Α.Ε. "Ψ" αυξάνει το Μετοχικό της Κεφάλαιο κατά 20.000€ µε έκδοση
2.000 νέων µετοχών των 10€ και διάθεση στην τιµή των 11€ (πάνω από το άρτιο).
Οι µετοχές θα εξοφληθούν αµέσως µε µετρητά και εξ ολοκλήρου, τα έξοδα της
αυξήσεως του Μ.Κ είναι 500€.
Οι ανάλογες εγγραφές είναι:
1)
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33,03 Μέτοχοι λογ. καλύψεως Μ.Κ. (2.000 χ 11)
22.000,00
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20.000,00
40.02 Οφειλόµενο Μ.Κ. κοινών µετοχών
41
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-∆ΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ[31]

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
41.01 Οφειλόµενη διαφορά από έκδοση µετοχών
υπέρ το άρτιο (2.000)µ χ 1€

2.000,00

Αύξηση Μ.Κ. τροποποίηση καταστατικού No ...
2)
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.04 Μέτοχοι οφειλόµενο Κεφάλαιο
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.03 Μέτοχοι λογ. κάλυψης Μετοχικού Κεφαλαίου

22.000,00
22.000,00

Μεταφορά λογ. Εµφάνιση οφειλής µετόχων
3)
38
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 Ταµείο
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.04 Μέτοχοι οφειλόµενο Κεφάλαιο

22.000,00
22.000,00

Καταβολή Μ.Κ. σε µετρητά
4)
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.02 Οφειλόµενο ΜΚ κοινών µετοχών
41
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
41.01 οφειλόµενη διαφορά από την έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.00 καταβληµένο ΜΚ κοινών µετοχών
41
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
41.00 καταβληµένη διαφορά από
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

20.000,00

2.000,00

Μεταφορά λογαριασµών
5)
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟ∆Α
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
16.13 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
1.000,00
38
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
1.000,00
38.00 Ταµείο

16

[32]

20.000,00

2.000,00

Πληρωµή εξόδων

β) Με συµψηφισµό χρεών (µετατροπή πιστωτών σε µετόχους)
Η περίπτωση αυτή εµφανίζεται όταν η Ανώνυµη Εταιρεία δεν έχει αρκετή
ρευστότητα για να ικανοποιήσει τους πιστωτές της και τους προτείνει λοιπόν να
συµψηφίσει το χρέος της προς αυτούς κάνοντας τους µετόχους, µε ανάλογη αύξηση
του µετοχικού της κεφαλαίου. Συνήθως δίνονται προνοµιούχες µετοχές σε
ανταµοιβή της επιζήµιας για τους πιστωτές λύσεως. Τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να
είναι, οι απλοί πιστωτές, οι δικαιούχοι από εξαγορά ιδρυτικών τίτλων ή οι κάτοχοι
οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές. Φανερό είναι ότι οι παλιοί µέτοχοι σε αυτή τη
περίπτωση παραιτούνται του δικαιώµατος προτίµησης.
Παράδειγµα: Η Α.Ε. "Ψ" κάνει αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 10.000€
και εκδίδει 1.000 προνοµιούχες µετοχές των 10€ η κάθε µια, που τις δίνει στους
πιστωτές της για να καλύψει ισόποσο χρέος της. Οι ανάλογες εγγραφές είναι:
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.03 Μέτοχοι λογ. Καλύψεως ΜΚ
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.03 Οφειλόµενοι ΜΚ Προν/χων µετοχών

10.000,00
10.000,00

Αύξηση ΜΚ έκδοση 1.000 µετοχών *10€
Τροποποίηση καταστατικού No...
2)
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.04 Μέτοχοι οφειλόµενο Κεφάλαιο
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
33.03 Μέτοχοι λογ. Καλύψεως ΜΚ

10.000,00

µεταφορά λογαριασµού
ή
3)
53/50
33
33.04

ΠΙΣΤΩΤΕΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι οφειλόµενο Κεφάλαιο

10.000,00
10.000,00

Συµψηφισµός χρέους
40
40.03
40
40.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οφειλόµενο ΜΚ προνοµιούχων µετοχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Καταβληµένο ΜΚ προνοµιούχων µετοχών

µεταφορά λογαριασµού
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10.000,00
10.000,00

γ) Με κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών κεφαλαίων
Η αύξηση αυτή σε αντίθεση µε τις προηγούµενες περιπτώσεις αποτελεί µόνο
ονοµαστική, τυπική και όχι ουσιαστική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου γιατί τα
αποθεµατικά κεφάλαια είναι ήδη µια µορφή του ιδίου κεφαλαίου της Α.Ε.. Η
κεφαλαιοποίηση των τακτικών αποθεµατικών γίνεται όταν φθάσουν σε ύψος
µεγαλύτερο του 30%ΜΚ ή µετά 5 χρόνια από την τελευταία κεφαλοποίηση.
Υπάρχουν ειδικά αποθεµατικά που δεν κεφαλαιοποιούνται (π.χ. αφορολόγητα
αποθεµατικά). Η αύξηση επιτυγχάνεται µε χορήγηση δωρεάν στους Μετόχους των
νέων µετοχών.
Παράδειγµα: Η Α.Ε. "ψ" κάνει αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 20.000,00€
µε κεφαλοποίηση έκτατων αποθεµατικών κεφαλαίων.
33
33.03
40
40.02

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι λογ. καλύψεως ΜΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οφειλόµενο ΜΚ κοινών µετοχών

20.000,00
20.000,00

Αύξηση ΜΚ τροποποίηση κατ. No...
33
33.04
33
33.03

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι - Οφειλόµενο κεφάλαιο
20.000,00
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι-λογ κάλυψης Μετοχικού Κεφαλαίου
20.000,00

Μεταφορά λογ. Εµφάνιση οφειλής µετόχων
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-∆ΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣΕΠΙΧ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
41.05 Έκτατα αποθεµατικά
20.000,00
33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
20.000,00
33.04 Μέτοχοι οφειλόµενο κεφάλαιο
41

Κεφαλαιοποίηση έκτατων αποθεµατικών
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20.000,00
40.02 Οφειλόµενο ΜΚ κοινών µετοχών
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.00 Καταβληµένο Μ Κ κοινών µετοχών
20.000,00
Μεταφορά λογαριασµού

4.2 Η µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Κατά παρέκκλιση της Αρχής της σταθερότητας του Κεφαλαίου, η Ανώνυµη Εταιρεία
µπορεί να προβεί σε µείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Απαραίτητη
[34]

προϋπόθεση της µείωσης είναι απόφαση της γενικής συνέλευσης και τροποποίηση
του καταστατικού. Επίσης, σε αντίθεση µε ότι προβλέπεται για την αύξηση, το
καταστατικό δεν µπορεί να αναθέτει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την απόφαση για
µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόφαση για µείωση του Μετοχικού
Κεφαλαίου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Τεχνικά η µείωση πραγµατοποιείται µε δύο τρόπους. Είτε µε µείωση της
ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών, είτε µε τη µείωση-ακύρωση αριθµού
µετοχών. Ο πρώτος τρόπος δεν τυγχάνει εφαρµογής όταν η ονοµαστική αξία των
µετοχών είναι ήδη η κατώτερη που προβλέπει ο Νόµος, δηλαδή 0,30 Ευρώ.
Η µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου διακρίνεται σε αναγκαστική- υποχρεωτική, η
οποία γίνεται επειδή η Εταιρεία δεν κατόρθωσε να πωλήσει τις νέες µετοχές που
εξέδωσε, σε αντικατάσταση αυτών που ακύρωσε λόγω µη εξοφλήσεως τους από
τους κατόχους του και σε προαιρετική που αποφασίζεται από την Ανώνυµη Εταιρεία
για δύο κυρίως λόγους:
Πρώτον γιατί µέρος του κεφαλαίου δεν είναι απαραίτητο στην Εταιρεία και µε τη
µείωση αποδεσµεύεται. Το γεγονός αυτό δεν συναντάται συχνά στην πράξη.
∆εύτερον γιατί λόγω συσσωρευµένων ζηµιών έχει µειωθεί η καθαρή θέση της
Εταιρείας.
Με τη µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου του δευτέρου λόγου, αποσβένονται
συγχρόνως οι ζηµίες. Η µέθοδος αυτή ονοµάζεται και χρηµατοοικονοµική εξυγίανση
της Εταιρείας και συνήθως συνοδεύεται από ταυτόχρονη αύξηση.
4.2.1 Τρόποι µείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου
α) Με αναγκαστική µείωση.
β) Με απόφαση της Εταιρείας λόγω υπερεπάρκειας του Μετοχικού
Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο επιστρέφεται στους
Μετόχους. Το Ε.Γ.Λ.Σ. προβλέπει ξεχωριστό δευτεροβάθµιο λογαριασµό για να
εµφανισθεί η υποχρέωση της Εταιρείας για Επιστροφή του Κεφαλαίου, είναι ο
λογαριασµός 53.16 "Μέτοχοι - αξία µετοχών τους προς απόδοση, λόγω
αποσβέσεως ή µειώσεως του Μ.Κ."
Η µείωση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε µείωση της ονοµαστικής αξίας
όλων των µετοχών, είτε µε ακύρωση αριθµού µετοχών. Για την ίση µεταχείριση των
Μετόχων, οι µετοχές που ακυρώνονται προσδιορίζονται µε κλήρωση. Μείωση του
Μετοχικού Κεφαλαίου µε ακύρωση ορισµένων µετοχών είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθεί και µε απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόκτηση των
µετοχών της αυτών, µε σκοπό στη συνέχεια να τις ακυρώσει για να µειώσει το
Μετοχικό της Κεφάλαιο, (άρθρο 16 §. 2 Ν 2190). Στην τελευταία περίπτωση, η
εξαγορά µπορεί να γίνει πάνω ή κάτω από το άρτιο, οπότε θα προκύψει αντίστοιχα
µία ζηµία ή ένα κέρδος για την εταιρεία.
Παράδειγµα: Η Ανώνυµη Εταιρεία "Φ" µειώνει το κεφάλαιο της κατά 80.000 Ευρώ µε
ακύρωση 800 κοινών µετοχών και 200 προνοµιούχων µετοχών ονοµαστικής αξίας
80 Ευρώ.
Η ανάλογη εγγραφή µειώσεως του κεφαλαίου είναι:
40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
80.000,00
40.00 Καταβληµένο Μ.Κ. κοινών µετοχών
800 µ χ 80 64.000,00
40.01 Καταβληµένο Μ.Κ. προνοµιούχων µετοχών
200µ χ 80 16.000,00
53
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53.16 Μέτοχοι αξία µετοχών τους προς απόδοση
λόγω µειώσεως του Μ.Κ.

80.000,00

Μείωση Μ.Κ. Τροποποίηση καταστατικού No

γ) Με απόσβεση ζηµιών.
Στην περίπτωση αυτή µειώνεται συγχρόνως το Μετοχικό Κεφάλαιο και οι
υπάρχουσες ζηµιές στον ισολογισµό της Εταιρείας. Οι ζηµιές αυτές µπορεί να
βρίσκονται στο λογαριασµό 42.01 "Υπόλοιπο ζηµιών χρήσης σε νέο" ή και στον
42.02 "Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων".
Παράδειγµα α). Με ισόποση µείωση της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών.
Η Α.Ε. "Φ" που έχει µετοχικό κεφάλαιο 80.000,00 (8.000 µ. χ 10 Ευρώ)
κάνει µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 8.000,00 Ευρώ, µε µείωση της
ονοµαστικής αξίας των µετοχών της από 10 Ευρώ σε 9 Ευρώ η κάθε µία. Έτσι το
µετοχικό της κεφάλαιο θα γίνει 72.000,00 (8.000 µ. χ 9 Ευρώ). Η µείωση γίνεται για
να αποσβεστεί ισόποση ζηµία.
Οι ανάλογες εγγραφές είναι:
40
40.00
53
53.16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Καταβληµένο Μ.Κ. κοινών µετοχών
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι-αξία µετοχών τους προς απόδοση
λόγω αποσβέσεως ή µειώσεως του Μ.Κ.

8.000,00

8.000,00

Μείωση Μ.Κ., τροποποίηση καταστ. No...
53
53.16
42
42.01
42.02

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μέτοχοι-αξία µετοχών τους προς απόδοση
λόγω αποσβέσεως ή µειώσεως του Μ.Κ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως σε νέο ή και
Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. Χρήσεων

8.000,00

8.000,00

Απόσβεση ζηµιάς
Ο τρόπος αυτός δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση που η ονοµαστική αξία των
µετοχών είναι 0,30 Ευρώ, δηλ. το κατώτερο επιτρεπτό όριο.
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