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Περίληυη 

 
 

Όηαλ ε αλψλπκε εηαηξία ιχεηαη, ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε. Ο Κ.Ν. 2190/20 

νξίδεη ηνπο ιφγνπο ιχζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο,  θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο 

ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηελ ππνρξέσζε θαηάξηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ 

εθθαζάξηζεο απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο. ην εληαίν γεληθφ ινγηζηηθφ ζρέδην 

αλαθέξνληαη νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ εθθζάξηζεο. Ο θψδηθαο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ν θψδηθαο θφξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο νξίδνπλ ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ππφ εθθαζάξηζε 

εηαηξίαο. Ο θψδηθαο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο 01/01/13 

απφ ηνλ θψδηθα θνξνινγηθήο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, νξίδνπλ ηε κνξθή θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ηζνινγηζκνχ εθθαζάξηζεο .  

Όηαλ ε αλψλπκε εηαηξία εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, πθίζηαηαη 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθθαζάξηζεο θαη δηνηθείηαη απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο ή ηνλ 

εθθαζαξηζηή. Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο ζα πξέπεη 

λα ξεπζηνπνηεζεί ε πεξηνπζία ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη 

ππνρξεψζεηο ηεο.   

Οη εθθαζαξηζηέο ή ν εθθαζαξηζηήο, κφιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

πξέπεη λα απνγξάςνπλ ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία θαη λα ζπληάμνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ 

ηειεπηαίαο ρξήζεο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο. Δθφζνλ ε 

εθθαζάξηζε δηαξθέζεη παξαπάλσ απφ έλα έηνο, ε αλψλπκε εηαηξία ζπληάζζεη θαη ηηο 

ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εθθαζάξηζε, ζπληάζζεηαη 

ν ηζνινγηζκφο πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο. Ο ηζνινγηζκφο απηφο εγθξίλεηαη απφ ηε 

γεληθή ζπλέιεπζε, ππφθεηηαη ζε θαλφλεο δεκνζίεπζεο θαη ειέγρεηαη απφ ηνπο 

λφκηκνπο ειεγθηέο. Ό ηζνινγηζκφο πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο, πεξηιακβάλεη κφλν 

ινγαξηαζκνχο ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή θαη δεκηψλ, θαζψο θαη ινγαξηαζκνχο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη απνζεκαηηθψλ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε  ησλ  ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ εθθαζάξηζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο , ηφζν απφ ηελ κεξηά ηεο 

ινγηζηηθήο φζν θαη ηεο ειεγθηηθήο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΘΔΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

 

1.1 Σν Πξόβιεκα 

 

 
Ζ αλψλπκε εηαηξία πνπ ιχεηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 

47 θαη 48 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζήο ηεο. Απφ 

ινγηζηηθή άπνςε, αθεηεξία ηνπ ζηαδίνπ εθθαζάξηζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο είλαη ε 

ζχληαμε ηνπ  «Αξρηθνχ Ηζνινγηζκνχ Δθθαζάξηζεο» θαη ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζήο,  

ηεο είλαη ε ζχληαμε ηνπ  «Σειηθνχ Ηζνινγηζκνχ Δθθαζάξηζεο»
1
.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

θπξηφηεξσλ δεηεκάησλ, ηφζν απφ ηε κεξηά ηεο ινγηζηηθήο, φζν θαη απφ ηε κεξηά ηεο 

ειεγθηηθήο, πνπ αθνξνχλ ζηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

πεξάησζεο ηεο Δθθαζάξηζεο. Δπηπιένλ, είλαη ζθφπηκε ε ζχληνκε αλαθνξά αθελφο, 

ζηελ έλλνηα θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο, θαη εθεηέξνπ, ζε θνξνινγηθά θαη 

ειεγθηηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηαθαζία απηή, έσο φηνπ ζπληαρζεί 

ν  Ηζνινγηζκφο Δθθαζάξηζεο. 

1.2  Μεζνδνινγία Λύζεο Σνπ Πξνβιήκαηνο  

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζθνπνί ηεο εξγαζίαο, είλαη απαξαίηεην  

αξρηθά, λα  δηεξεπλεζεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηα δηάθνξα ινγηζηηθά, 

θνξνινγηθά θαη ειεγθηηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ Δθθαζάξηζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο.  

ηε ζπλέρεηα,  ζα πξνβνχκε ζην δηαρσξηζκφ ησλ ελλνηψλ, φπσο ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ Σειεπηαίαο Υξήζεσο, Ηζνινγηζκνχ  Έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο, 

Δλδηάκεζσλ  Ηζνινγηζκψλ θαη Ηζνινγηζκνχ  Πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο. Μέζα απφ 

ηελ πξνζπάζεηα  απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ ζα δνζεί έκθαζε ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο 

κνξθήο θαη ηνπ  πεξηερνκέλνπ  ηνπ ηειηθνχ ηζνινγηζκνχ εθθαζάξηζεο , θαζψο επίζεο 

ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα απαληεζνχλ δεηήκαηα,  πνπ αθνξνχλ ζηελ έγθξηζε ησλ 

                                                           
1
 Γ.Καξαγηάλλεο-Η.Καξαγηάλλεο-Α.Καξαγηάλλε, πζηάζεηο-Μεηαηάμεηο Μεηαηξνπέο- πγρσλεχζεηο-

Απνξξνθήζεηο-Λχζεηο & Δθθαζαξίζεηο Δπηρεηξήζεσλ, Κεθάιαην Γ΄-Λχζε θαη Δθθαζάξηζε 

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ,2012,ζει.453 
 



2 
 

Ηζνινγηζκψλ Δθθαζάξηζεο, ζηνλ έιεγρφ ηνπο απφ λφκηκνπο ειεγθηέο θαη  ζηελ 

ππνρξέσζε ηεο ππφ εθθαζάξηζε αλψλπκεο εηαηξίαο γηα έθδνζε θνξνινγηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ. Δπηπιένλ, ζα γίλεη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο,  θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζήο ηεο θαη 

θπξίσο,  φηαλ απηή δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

2.1 Ρπζκίζεηο Κ.Ν. 2190/20 

 

 
Ζ αλψλπκε εηαηξία, σο κία κνξθή θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο, έρεη ηε δηθή ηεο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα. Οη ιφγνη ιχζεο κίαο αλψλπκεο εηαηξίαο νξίδνληαη ζηα άξζξα 47 θαη 

48 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαη ζε θάζε πεξίπησζε αληαπνθξίλνληαη ζηνλ θεθαιαηνπρηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζηε ζσκαηεηαθή  δνκή ηεο 
2
. Ζ αλψλπκε εηαηξία ιχεηαη ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο
3
: 

 φηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο (φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη 

ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ) γίλεη 

θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ 

πηνζεηεζεί άιιν κέηξν (γηα παξάδεηγκα, κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κε ηζφπνζε ειάηησζε ησλ δεκηψλ ή  κεηαηξνπή ή 

ζπγρψλεπζε ή  αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ).  

 φηαλ παξέιζεη (ιήμεη) ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο Α.Δ., ν νπνίνο 

θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο, δελ απνθαζίζεη γηα ηελ παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ 

 αλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο . ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε 

ιχζε επέξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πησρεπηηθήο 

απφθαζεο θαη δελ αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Χζηφζν, αλ 

κεηά ηελ πεξάησζε ηεο πηψρεπζεο ππάξρεη εηαηξηθή πεξηνπζία, ηφηε 

ζπλερίδεηαη ε εθθαζάξηζε.  

  κε δηθαζηηθή απφθαζε, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ. Έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηε ιχζε ηεο Α.Δ. έρεη θαη ν 

                                                           
2
 Ν. Ρόκασ , Εμπορικζσ Εταιρίεσ,§42 Λφςθ και εκκακάριςθ,2008, ςελ.483.  

3
 Λ.καλίδθσ, Δίκαιο Εμπορικϊν Εταιριϊν, Ζβδομο κεφάλαιο, Λφςθ & Εκκακάριςθ τθσ ανϊνυμθσ 

εταιρίασ, §142 Λφςθ τθσ α.ε 1. Λόγοι λφςθσ, 2007, ςελ. 528 
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Τπνπξγφο Αλάπηπμεο ή, ε θαηά πεξίπησζε,  αξκφδηα επνπηεχνπζα 

αξρή. 

  κε δηθαζηηθή απφθαζε (κε εμαίξεζε ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ησλ 

νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην),  κεηά απφ 

αγσγή κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην 

(1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εάλ ε αγσγή αζθεζεί 

γηα ζπνπδαίν ιφγν, ν νπνίνο θαηά ηξφπν πξνθαλή θαη κφληκν , 

θαζηζηά ηε ζπλέρηζε ηεο εηαηξίαο αδχλαηε.  

Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηε ιχζε ηεο, ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε. Ο  Κ.Ν. 2190/20 

θαζνξίδεη,  ηφζν ηνλ ηξφπν δηνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ ηεο εθθαζάξηζεο,  φζν θαη ηνλ 

ηξφπν δηελέξγεηαο ηεο εθθαζάξηζεο. Πηφ αλαιπηηθά, θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ηηο εμνπζίεο, ηνπ ή ησλ εθθαζαξηζηψλ , ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε 

δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο, ηνπο θαλφλεο απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο, ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη ηνπο θαλφλεο δεκνζίεπζεο 

ησλ Ηζνινγηζκψλ Δθθαζάξηζεο θαη ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξίαο, γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε εθθαζάξηζε. Δπηπιένλ, απφ ηα άξζξα 36,36
α
, 

42
α
, 137, ζπλάγεηαη θαη ε ππνρξέσζε γηα έιεγρν ησλ Ηζνινγηζκψλ Δθθαζάξηζεο απφ 

ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο/ειεγθηηθά γξαθεία.. 

2.2 Ρπζκίζεηο Δληαίνπ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ (Π.Γ.1123/80) 

 

 
Οη Ηζνινγηζκνί εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη νη ππφινηπεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

ηνπο ζπλνδεχνπλ,  ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Δληαίν γεληθφ ινγηζηηθφ ζρέδην (Π.Γ.1123/80). Ζ εθαξκνγή ησλ 

αξρψλ απηψλ, εμαζθαιίδεη ηελ απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηεο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο, ζε  θάζε ζηάδην ηεο 

εθθαζάξηζεο, εθφζνλ απηή δηαξθεί πάλσ απφ έλα έηνο. 

 2.3 Ρπζκίζεηο Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ. -

Ν.2238/94) 

 

 
Ζ ππφ εθθαζάξηζε εηαηξία, ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, γηα ην εηζφδεκα 

πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ,  ηεο πεξηφδνπ πνπ ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε,  έσο θαη ηνπ ρξφλνπ 

ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο (άξζξν 104 ηνπ Ν.2238/94, φπσο ηζρχεη).  
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ην άξζξν 107, ηνπ θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, αλαθέξεηαη φηη νη ππφ 

εθθαζάξηζε αλψλπκεο εηαηξίεο ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηνλ 

αξκφδην πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε 

ιήμε ηεο εθθαζάξηζήο ηνπο. ην ίδην άξζξν πξνβιέπεηαη θαη ε ππνβνιή πξνζσξηλψλ 

δειψζεσλ , κε ηελ επηθχιαμε ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο δήισζεο κε ηε ιήμε ηεο 

εθθαζάξηζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε εθθαζάξηζε δηαξθεί κεγάιπηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ έλα έηνο.  

ηνλ ίδην λφκν θαη ζπγθεθξηκέλα,  ζην άξζξν 106 αλαθέξεηαη θαη ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ππφ εθθαζάξηζε αλψλπκεο 

εηαηξίαο. 

Δπίζεο, ν Ν. 2238/94 (φπσο ηζρχεη κεηά ηνπο Ν.4110/13 & 4172/13), 

θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ππφ εθθαζάξηζε αλψλπκεο εηαηξίαο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαβνιή παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54. 

Ρπζκίδεη δεηήκαηα,  φπσο ηελ ηχρε ηεο αθάιππηεο δεκίαο ησλ ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (άξζξν 4) ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο θαη ηελ 

ππνρξέσζε έθδνζεο θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ (άξζξν 82 παξ. 5 ηνπ λ.2238/94), 

κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν,  πνπ δηελεξγείηαη απφ λφκηκνπο ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά 

γξαθεία. 

2.4  Ρπζκίζεηο  Κώδηθα ΦΠΑ (Ν.2859/00) 

 

 
Ο θψδηθαο θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (Ν.2859/00), ζην άξζξν 38, αλαθέξεηαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ε ππφ εθθαζάξηζε εηαηξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πεξηνδηθψλ 

δειψζεσλ ΦΠΑ. Δπίζεο,  νξίδεη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ δειψζεσλ. 

ην ίδην άξζξν αλαθέξεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο,  λα ππνβάιεη 

εθθαζαξηζηηθή δήισζε ΦΠΑ , κεηά ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο, ε νπνία θαη ζα 

αλαθέξεηαη ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο.  

Δπηπιένλ, ν Ν.2859/00 θαη ηδηαίηεξα ζην άξζξν 7, ξπζκίδεη δηάθνξα δεηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο θαη θαηά ην ζηάδην ηεο δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο ηεο 

εθθαζάξηζεο ζηνπο κεηφρνπο, φηαλ ζ΄απηνχο πεξηέξρνληαη εκπνξεχζηκα αγαζά ηεο 

εηαηξίαο, ρσξίο λα πσινχληαη, αιιά σο κεξίδηφ ηνπο,  ζην ηειηθφ πξντφλ εθθαζάξηζεο. 

2.5 Ρπζκίζεηο  ΚΒ (Π.Γ.186/92) –ΚΦΑ (Ν.4093/12) 

 

 



6 
 

Ζ νξζή ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ έλαξμεο εθθαζάξηζεο θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ηειεπηαίαο ρξήζεσο, πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα απνγξαθήο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. 

Ζ ζχληαμε ηεο απνγξαθήο, πξνυπνζέηεη ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο , ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο απνηίκεζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ηφζν ζην άξζξν 43 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαη ζην Π.Γ. 1123/80 (Δ.Γ.Λ..), 

φζν θαη ζην Π.Γ. 186/92 (Κ.Β..) κέρξη θαη ηηο 31/12/12.   

Σν Π.Γ. 186/92 (θψδηθαο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ) θαηαξγήζεθε θαη 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Ν. 4093/12 (θψδηθαο θνξνινγηθήο απεηθφληζεο βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ). Ο Ν. 4093/12 ( ΦΔΚ 222/Α/12-11-12, παξάγξαθνο Δ, ππνπαξάγξαθνο 

Δ.1),  ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 01/01/13. ην  άξζξν 4 ηνπ Ν. 4093/12 (Κ.Φ.Α..), 

αλαθέξνληαη νη θαλφλεο απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ, πνπ εθαξκφδνληαη απφ 01/01/13. Δπίζεο, ζην ίδην άξζξν θαζνξίδεηαη θαη ε 

κνξθή ηνπ ηειηθνχ ηζνινγηζκνχ εθθαζάξηζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

3.1 Έλλνηα Δθθαζάξηζεο 

 

 
Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηε ιχζε ηεο, ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε. Καηά ην ζηάδην ηεο 

εθθαζάξηζεο, ε εηαηξία δηνηθείηαη απφ ηνλ ή ηνπο εθθαζαξηζηέο ηεο. θνπφο ηεο 

εθθαζάξηζεο είλαη ε ξεπζηνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη, ε ρσξίο 

θαζπζηέξεζε πεξάησζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ηεο εηαηξίαο ( ε εμφθιεζε ησλ 

ρξεψλ, ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ, ε απφδνζε ησλ εηζθνξψλ,  θαη  ε δηαλνκή ηνπ 

πξντφληνο εθθαζαξίζεσο ζηνπο κεηφρνπο). 

Τπφ ην ηζρχζαλ  δίθαην, ε εθθαζάξηζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, πξέπεη λα 

πεξαησζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο πεληαεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμήο ηεο. Ο 

ρξφλνο πεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εθθαζάξηζεο είλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεί γηα 

άιια πέληε έηε αθφκε, κε εηδηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο αξρήο. Σα 

παξαπάλσ ρξνληθά πεξηζψξηα εμαιήθζεθαλ κε ην Ν. 3604/07. Καηφπηλ ηνχησλ,  εάλ 

ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ππεξβεί ηελ πεληαεηία, ηφηε νη εθθαζαξηζηέο νθείινπλ λα 

ζπγθαιέζνπλ γεληθή ζπλέιεπζε θαη λα ππνβάιινπλ ζρέδην επηηάρπλζεο θαη 

πεξάησζεο ηηεο εθθαζάξηζεο. Σν ζρέδην απηφ ζα πξέπεη αθελφο,  λα πεξηιακβάλεη 

έθζεζε γηα ηηο κέρξη ηφηε εξγαζίεο ηεο εθθαζάξηζεο θαη αθεηέξνπ,  λα αλαθέξεη ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο θαη λα πξνηείλεη  κέηξα γηα 

ηελ ηαρεία πεξάησζή ηεο. ηε ζπλέρεηα, εάλ ην ζρέδην εγθξηζεί, νη εθθαζαξηζηέο 

νινθιεξψλνπλ ηε δηαρείξηζε,  ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρέδην. Αλ ην 

ζρέδην δελ εγθξηζεί, νη εθθαζαξηζηέο ή κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ 

(1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ έγθξηζή 

ηνπ απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, κε αίηεζή ηνπο πνπ 

δηθάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε,  

ην δηθαζηήξην κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπεη ην ζρέδην, φρη,  φκσο,  

θαη λα πξνζζέζεη κέηξα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζε απηφ.  

Ζ αλψλπκε εηαηξία φηαλ ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε , πθίζηαηαη λνκηθά, αιιά δελ 

επηδηψθεη ηνλ εηαηξηθφ ηεο ζθνπφ. Με άιια ιφγηα,  ππάξρεη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
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εθθαζάξηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζε φια ηα έληππα, θνξνινγηθά ζηνηρεία, θιπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξία,  πξέπεη λα αλαγξάθεηαη φηη ε εηαηξία ηειεί « ππφ 

εθθαζάξηζε»
4
.  

3.2 Όξγαλα Δθθαζάξηζεο 

 

 
Ο δηνξηζκφο ησλ εθθαζαξηζηψλ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, ε νπνία ζπγθαιείηαη απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ Γεληθή 

πλέιεπζε είλαη δπλαηφλ λα νξίζεη έλαλ θαη κνλαδηθφ εθθαζαξηζηή, έθνζνλ,  φκσο,  

δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο5.  

Χζηφζν, εθφζνλ ε εηαηξία ιπζεί φρη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

άιια ιφγσ ιήμεο ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηά ηεο, βάζεη θαηαζηηθνχ ηεο, ή κε δηθαζηηθή 

απφθαζε, ηφηε, νη εθθαζαξηζηέο ή ν εθθαζαξηζηήο είλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ,  είηε 

απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο , είηε  απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, αληίζηνηρα. 

Οη εθθαζαξηζηέο,  εθφζνλ είλαη παξαπάλσ ηνπ ελφο, ελεξγνχλ ζπιινγηθά.  

Γηθαηνχληαη κε απφθαζή ηνπο, πνπ ιακβάλεηαη  θαηά πιενςεθία λα κεηαβηβάδνπλ 

θάπνηεο απφ ηηο εμνπζίεο εθπξνζψπεζεο ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο ζε έλα ή 

νξηζκέλνπο απ΄απηνχο ή θαη ζε ηξίηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δηνξηζηεί έλαο θαη 

κνλαδηθφο εθθαζαξηζηήο, κπνξεί θαη απηφο λα εθρσξήζεη θάπνηεο απφ ηηο εμνπζίεο 

εθπξνζψπεζήο ηνπ ζε ηξίην. 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπληξέρεη έλαο 

απφ ηνπο  ιφγνπο ιχζεο ηεο εηαηξίαο θαη κέρξηο φηνπ ζπγθιεζεί ε Γεληθή πλέιεπζε , 

πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ νη εθθαζαξηζηέο ηεο, ε εηαηξία δελ παξακέλεη αθπβέξλεηε. 

χκθσλα κε ην άξζξν 47
α
 παξ. 3, θαηά ην παξαπάλσ δηάζηεκα, επηβάιιεηαη ε 

ζπλέρηζε ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (πξνζσξηλψο) 

κέρξη λα νξηζηνχλ εθθαζαξηζηέο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. πλεπψο, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δελ αλαιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, αιιά 

θαζίζηαληαη πξνζσξηλνί εθθαζαξηζηέο θαη πξνβαίλνπλ ζε αληίζηνηρεο πξάμεηο 

εθθαζάξηζεο6. 

                                                           
4
 Λ.καλίδθσ, Δίκαιο Εμπορικϊν Εταιριϊν, Ζβδομο κεφάλαιο, Λφςθ & Εκκακάριςθ τθσ ανϊνυμθσ 

εταιρίασ, §143Εκκακάριςθ 1. Ζννοια και υνζπειεσ, 2007, ςελ. 531 
5
Θ. Γρθγοράκοσ, ΔΦΝ 2006, §1 Απόφαςθ Γενικισ υνζλευςθσ, ςελ.1350 

6 Ι.Βενιζρθσ, (επηκέιεηα Πεξάθε), Σν δίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, 2010, άξζξν 47α, ζει. 1845-

1846.  
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Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 §7 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ν δηνξηζκφο ησλ 

εθθαζαξηζηψλ, ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Σελ εμνπζία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλαιακβάλνπλ νη 

εθθαζαξηζηέο , ελψ ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηηο εμνπζίεο ηεο, φπσο 

θαη θαηά ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, πξηλ ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο (άξζξν 49 §3, 26
α
 §3). 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ δηνξίδνληαη νη εθθαζαξηζηέο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, νη πξάμεηο 

πνπ ηπρφλ ζα δηελεξγεζνχλ απφ άιια πξφζσπα, π.ρ. κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, είλαη άθπξεο7 . 

Όζνλ αθνξά ζηε λνκηθή ζέζε θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ εθθαζαξηζηψλ, ηελ 

επζχλε ηνπο, ηελ αλάθιεζή ηνπο θαη ηελ ακνηβή ηνπο,  εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.2190/20 γηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Οη εθθαζαξηζηέο είλαη ηα 

πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ ηελ ΑΔ θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο θαη κέζσ απηψλ 

εθδειψλεηαη ε δηαθαηνπξαθηηθή βνχιεζε ηεο ΑΔ πξνο ην λνκηθφ θαη ην 

ζπλαιιαθηηθφ θφζκν θαη εμ απηψλ εθπνξεχνληαη θαη νη αληίζηνηρεο πιηθέο πξάμεηο 

ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο8.  

3.3 Γηαδηθαζία Δθθαζάξηζεο 

 

 
Οη εθθαζαξηζηέο, κόιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, νθείινπλ: α)  λα ζπληάμνπλ, 

εθφζνλ δελ έρεη ζπληαρζεί, ηνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο αλψλπκεο 

εηαηξίαο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη σο ηζνινγηζκφο ηέινπο ρξήζεσο,  β) λα δηελεξγήζνπλ 

απνγξαθή έλαξμεο, ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, ηεο πεξηφδνπ εθθαζάξηζεο, θαη γ) λα 

ζπληάμνπλ ηνλ αληίζηνηρν Ηζνινγηζκφ έλαξμεο ηεο Δθθαζάξηζεο. Σηο ίδηεο 

ππνρξεψζεηο έρνπλ νη εθθαζαξηζηέο θαη θαηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ εθθαζάξηζεο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο,  ηα θχξηα θαζήθνληα ησλ 

εθθαζαξηζηψλ,  είλαη  ηα εμήο: α) ε  ξεπζηνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, β) ε  

ρσξίο θαζπζηέξεζε  πεξάησζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ηεο εηαηξίαο, γ) ε 

εμφθιεζε ησλ ρξεψλ, δ) ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ, ε) ε ηέιεζε λέσλ πξάμεσλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ηελ εθθαζάξηζε, ζη)  ε απφδνζε ησλ εηζθνξψλ θαη δ) ε δηαλνκή ηνπ 

πξντφληνο εθθαζαξίζεσο ζηνπο κεηφρνπο θαηά ην ιφγν ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ 

κεηνρψλ ηνπο (άξζξν 49 §4 εδ.1, 5 εδ. 3). Καηά ηελ δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο 

                                                           
7
 Ι.Βενιζρθσ, (επηκέιεηα Πεξάθε), Σν δίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, 2010, άξζξν 47α, ζει. 1845-

1846. 
8Ι.Βεληέξεο, (επηκέιεηα Πεξάθε), Σν δίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο,  2010, άξζξν 49§11, ζει. 1895).  
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εθθαζάξηζεο, νη εθθαζαξηζηέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα πξφλνκηα ησλ 

πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, κέηνρνη πνπ δελ είραλ θαηαβάιεη  ηελ 

εηζθνξά ηνπο,  θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο ή ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

ππνρξενχληαη λα ηελ θαηαβάινπλ, ζηελ έθηαζε πνπ απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο εθθαζάξηζεο (§4β άξζξν 49)9  

Οη πξάμεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ είλαη λνκηθέο θαη πιηθέο  πξάμεηο. Γη΄απηφ, 

ζθνπφο ησλ εθθαζαξηζηψλ είλαη λα νδεγήζνπλ ζε « θπζηθφ ηέινο» ηηο έλλνκεο 

ζρέζεηο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, κε νινθιήξσζε ηνπ δηθαηνπξαθηηθνχ ηνπο ζθνπνχ10. 

Χζηφζν, είλαη δπλαηφλ νη εθθαζαξηζηέο λα δεκηνπξγνχλ θαη λέεο 

ππνρξεψζεηο, ζην βαζκφ πνπ απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ 

ηεο εθθαζάξηζεο. Οη πξάμεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ,  δελ απνθιείεηαη λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα θαη ηελ αχμεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο,  αξθεί νη πξάμεηο ηνπο λα κελ 

έρνπλ σο επηδησθφκελν ζθνπφ ηελ επηδίσμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ,  νη εθθαζαξηζηέο, είλαη δπλαηφλ, λα πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ, λα 

πξνβαίλνπλ ζε ζχλαςε δηαθφξσλ ζπκβάζεσλ θαη λα αγνξάδνπλ πξψηεο χιεο. Όκσο,  

δελ επηηξέπεηαη  λα απνθαζίδνπλ  πεξί δηαλνκήο θεξδψλ ή λα πξνβαίλνπλ ζε λέεο 

επελδχζεηο.  

Οη εμνπζίεο ησλ εθθαζαξηζηψλ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε νηηδήπνηε αθνξά ζηελ 

ελέξγεηα  ησλ εξγαζηψλ ηεο εθθαζάξηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49§7 ηνπ Κ.Ν. 

2190/192011. ε θάζε πεξίπησζε, κε ηηο πξάμεηο ηνπο ζα πξέπεη λα απνβιέπνπλ ηφζν 

ζηελ πξνζηαζία ησλ δαλεηζηψλ ηεο εηαηξίαο, φζν θαη ζηελ νξζή δηαλνκή ηνπ 

πξντφληνο εθθαζάξηζεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο.  Οη εθθαζαξηζηέο νθείινπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε,  λα ελεξγνχλ πξνο ηελ εμαζθάιηζε ησλ  δαλεηζηψλ, δεδνκέλνπ φηη 

εμαηηίαο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο (θεθαιαηνπρηθή εηαηξία), ζε 

πεξίπησζε ιχζεο θαη εθθαζάξηζήο ηεο, απνπζηάδεη ε πξνζσπηθή επζχλε ησλ κεηνρψλ 

ηεο έλαληη ησλ δαλεηζηψλ ηεο .  

Οη εθθαζαξηζηέο, ζπλεπψο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε (αιιά θαη ην δηθαίσκα), λα 

ελεξγνχλ κφλν πξάμεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε  κεγαιχηεξεο ξεπζηνπνίεζεο ηεο 

                                                           
9 Ν.Ρφθαο, Δκπνξηθέο Δηαηξίεο,§42 Β II Γηαδηθαζία Δθθαζάξηζεο, 2012, ζει. 490 

10Ι.Βεληέξεο, (επηκέιεηα Πεξάθε), Σν δίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, 2010, άξζξν49 (αξκνδηφηεηεο 

θαη πξάμεηο εθθαζαξηζηψλ § 15), ζει. 1896.  
11

 Θ.Γξεγνξάθνο, ΓΦΝ 2006, §2 Γηνξηζκφο Δθθαζαξηζηψλ θαη αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζει. 

1351 
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εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, ζηελ εμππεξέηεζε ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ θαη ζηε δηαλνκή 

ηνπ πξντφληνο εθθαζάξηζεο ζηνπο κεηφρνπο12  

Οη πξάμεηο θαη νη απνθάζεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ θαηαρσξνύληαη πεξηιεπηηθά 

ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη,  

ηπρφλ παξάιεηςε θαηαρψξεζεο ζην παξαπάλσ βηβιίν,  επηθέξεη αθπξόηεηα ησλ 

πξάμεσλ ησλ εθθαζαξηζηψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ι.Βεληέξεο, (επηκέιεηα Πεξάθε), Σν δίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, 2010,άξζξν49 (αξκνδηφηεηεο 

θαη πξάμεηο εθθαζαξηζηψλ § 13), ζει. 1895.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΝΝΟΗΔ ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 

 

4.1 Πξνδηάζεζε 

 

 
Οη εθθαζαξηζηέο, κφιηο δηνξηζηνχλ θαη αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, έρνπλ 

ππνρξέσζε λα δηελεξγήζνπλ   απνγξαθή θαη λα ζπληάμνπλ αθελφο,  ηνλ Ηζνινγηζκφ 

ηειεπηαίαο ρξήζεσο θαη αθεηέξνπ,  ηνλ Ηζνινγηζκφ Έλαξμεο Δθθαζάξηζεο. Οη δχν 

απηνί Ηζνινγηζκνί ζπλνδεχνληαη  απφ ηα παξαθνινπζήκαηά ηνπο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 49α§1 ηνπ Ν. 2190/20 (Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Πίλαθαο 

Γηάζεζεο Κεξδψλ, θαη ην Πξφζαξηεκα) θαη ζπλήζσο ζπκπίπηνπλ, σο πξνο ην είδνο 

θαη ην χςνο ησλ θνλδπιίσλ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, θαη εθφζνλ ε εθθαζάξηζε δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έλα 

εκεξνινγηαθφ έηνο, θαηαξηίδεηαη ελδηάκεζνο ηζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο γηα θάζε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο13.  

Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξίαο, δειαδή 

ξεπζηνπνηεζεί ε εηαηξηθή πεξηνπζία, έηζη ψζηε,  ινγηζηηθά, λα απνκείλνπλ κφλν 

ινγαξηαζκνί κεηξεηψλ ή (θαη) δεκηψλ θαη  ινγαξηαζκνί Κεθαιαίνπ θαη 

Απνζεκαηηθψλ, ηφηε ζπληάζζεηαη ν Σειηθφο Ηζνινγηζκφο Δθθαζάξηζεο. 

Ο Ηζνινγηζκφο Σειεπηαίαο Υξήζεσο, ν Ηζνινγηζκφο Έλαξμεο ηεο 

Δθθαζάξηζεο, νη ελδηάκεζνη Ηζνινγηζκνί θαη ν Ηζνινγηζκφο Πεξάησζεο ηεο 

Δθθαζάξηζεο, αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν εθθαζάξηζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη 

απνθαινχληαη  Ηζνινγηζκνί Δθθαζάξηζεο. 

4.2 Ηζνινγηζκόο Σειεπηαίαο Υξήζεσο 

 

 
 Ο Ηζνινγηζκφο Σειεπηαίαο Υξήζεσο αθνξά ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεσο  έσο  ηε ζέζε ηεο εηαηξίαο ζε εθθαζάξηζε. Ζ ελ ιφγσ 

ρξήζε είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δψδεθα (12) κελψλ. 

 Ζ ζχληαμε ηνπ παξαπάλσ ηζνινγηζκνχ είλαη απαξαίηεηε , πξνθεηκέλνπ λα 

απεηθνληζηεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο εηαηξίαο,  κέρξη ηε ζέζε ηεο ζε 

εθθαζάξηζε. Αλ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςνπλ θέξδε, ηα θέξδε δελ δηαλέκνληαη, αιιά 

                                                           
13

 Θ.Γξεγνξάθνο, ΓΦΝ Σφκνο 60, §6 Δλδηάκεζνη Ηζνινγηζκνί Δθθαζαξίζεσο, ζει 1356, έηνο 2006 
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δηαηίζεληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθθαζάξηζεο, θαζψο απηφο ν Ηζνινγηζκφο θαη ε 

αμίσζε ησλ κεηφρσλ ζηα θέξδε,  έπνληαη ηνπ γεγνλφηνο ηεο ιχζεο
14

 

4.3 Ηζνινγηζκόο Έλαξμεο Δθθαζάξηζεο 

 

 
Ο Ηζνινγηζκφο Έλαξμεο Δθθαζάξηζεο, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ §1 ηνπ άξζξνπ 

49 ηνπ Ν.2190/20, θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο. 

Ζ ηδηαηηεξόηεηά ηνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζε αληίζεζε κε έλαλ ζπλήζε 

Ηζνινγηζκφ, ν ελ ιφγσ Ηζνινγηζκφο δελ απνζθνπεί κφλν ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ κηαο εηαηξηθήο ρξήζεο , αιιά θαη ζηε ιεπηνκεξή θαηά πνζφηεηα θαη 

αμία θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ ηεο εηαηξίαο.   

Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Ηζνινγηζκνχ Έλαξμεο Δθθαζάξηζεο θαη ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ Σειεπηαίαο Υξήζεο, έγθεηηαη ζηνπο ηίηινπο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

Ηζνινγηζκφο Σειεπηαίαο Υξήζεσο, νλνκάδεηαη «Ηζνινγηζκφο ηεο ππφ εθθαζάξηζε 

Αλψλπκεο Δηαηξίαο...................ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο πεξηφδνπ απφ ...........έσο 

.........», ελψ ν Αξρηθφο Ηζνινγηζκφο Δθθαζάξηζεο απνθαιείηαη «Αξρηθφο Ηζνινγηζκφο 

Δθθαζαξίζεσο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο...............ηεο ................»
15

.  

ηελ πξάμε, πνιχ ζπάληα νη δχν πξναλαθεξζέληεο Ηζνινγηζκνί δηαθέξνπλ, 

εθηφο θαη αλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη,  ηδίσο αλ  νξηζκέλα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απνηηκεζνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηνπο δφο Ηζνινγηζκνχο ή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν Ηζνινγηζκφο ηέινπο ρξήζεο θαηαιείπεη θέξδε ηα νπνία δηαλέκνληαη 

ζηνπο κεηφρνπο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αξρηθφ ηζνινγηζκφ 

εθθαζάξηζεο. ε πεξίπησζε πνπ νη δχν πξναλαθεξζέληεο Ηζνινγηζκνί ζπκπίπηνπλ 

απνιχησο, ηφηε δχλαηαη λα θαηαξηίδεηαη θαη λα δεκνζηεχεηαη έλαο Ηζνινγηζκφο κε 

ηνλ ηίηιν « Ηζνινγηζκφο ηεο ππν εθθαζάξηζε Αλψλπκεο Δηαηξίαο ...................ηεο 

εηαηξηθήο ρξήζεο απφ ................έσο ...................(ηίζεηαη ε πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο πνπ ηέζεθε ε εηαηξία ζε εθθαζάξηζε) , ν νπνίνο απνηειεί ηνλ Αξρηθφ 

Ηζνινγηζκφ Δθθαζαξίζεσο ηεο ...................(ηίζεηαη ε εκεξνκελία ζέζεσο ηεο εηαηξίαο 

ζε εθθαζάξηζε)
16

   

                                                           
14

 Ι.Βεληέξεο, (επηκέιεηα Πεξάθε), Σν δίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, 2010, άξζξν49 (αξκνδηφηεηεο 

θαη πξάμεηο εθθαζαξηζηψλ § 17), ζει. 1897. 
15

 Θ.Γξεγνξάθνο, ΓΦΝ 2006, §3 β Αξρηθφο Ηζνινγηζκφο Δθθαζαξίζεσο θαη Ηζνινγηζκφο ηεο 

ηειεπηαίαο ρξήζεσο, ζει. 1352 

 
16

  Θ.Γρθγοράκοσ, ΔΦΝ 2006, §3 γ Αρχικόσ Ιςολογιςμόσ Εκκακαρίςεωσ και Ιςολογιςμόσ τθσ 
τελευταίασ χριςεωσ, ςελ. 1352 
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4.4 Ηζνινγηζκόο Πεξάησζεο Δθθαζάξηζεο 

 

 
Οη εθθαζαξηζηέο νθείινπλ λα ξεπζηνπνηήζνπλ  ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 49§4 ηνπ Κ.Ν2190/20, κεηαηξέπνληαο ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία. 

 πλεπψο, εθηφο απφ ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξίαο , κπνξνχλ θαη 

πξέπεη λα εθπνηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο εηαηξίαο, ηελ εηαηξηθή επηρείξεζε ζην ζχλνιφ 

ηεο ή θιάδνπο ηεο,  ή κεκνλνλσκέλα πάγηα ζηνηρεία ηεο. Ζ εθπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ, φκσο,  κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ 

απφ ηε ιχζε ηεο. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο 

εηαηξίαο, θάζε κέηνρνο ή δαλεηζηήο ηεο,  κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν δηθάδεη θαηά ηα άξζξα 739 επ.  ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, λα θαζνξίζεη ηελ θαηψηεξε ηηκή πψιεζεο ησλ 

αθηλήησλ, θιάδσλ, ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο εηαηξίαο, ε απφθαζε δε απηνχ 

δεζκεχεη ηνπο εθθαζαξηζηέο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα
17

.  

Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη πξάμεηο ξεπζηνπνίεζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, 

απφ ινγηζηηθή απφςε, ζα πξέπεη λα απνκείλνπλ κφλν ινγαξηαζκνί κεηξεηψλ ή (θαη) 

δεκίσλ, θαζψο  θαη νη ινγαξηαζκνί Κεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά. Σφηε ζπληάζζεηαη ν 

Ηζνινγηζκφο πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο. 

4.5 Δλδηάκεζνη Ηζνινγηζκνί Δθθαζάξηζεο 

 

 
ε πεξηπηψζεηο πνπ ε εθθαζάξηζε δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ δψδεθα (12) κήλεο, ηφηε 

θαηαξηίδεηαη ελδηάκεζνο ηζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, 

πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο
18

.  

 Γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ δηαξθεί κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίλνληαη απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε θαη ππφθεηληαη ζε θαλφλεο δεκνζηφηεηαο. Δπηπιένλ, ηα θαηά έηνο 

απνηειέζκαηα ηεο εθθαζάξηζεο,  ππνβάιινληαη απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε έθζεζε ησλ αηηηψλ πνπ παξεκπφδηζαλ,  ην ηέινο ηεο 

εθθαζάξηζεο. 

 Απφ ην άξζξν 107 ηνπ Ν.2238/94,  ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εθθαζάξηζε ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο δηαξθεί πέξαλ ηνπ έηνπο, πξνβιέπεηαη ε επίδνζε πξνζσξηλήο 

                                                           
17

 Κ.Ν.2190/20, άρκρο 49§4. 
18

 Θ.Γρθγοράκοσ, ΔΦΝ Σόμοσ 60, §6 Ενδιάμεςοι Ιςολογιςμοί Εκκακαρίςεωσ, ςελ 1356, ζτοσ 2006 
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δήισζεο γηα ηα εηζνδήκαηα θάζε έηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ 

ηε ιήμε απηνχ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ππνβνιήο νξηζηηθήο δήισζεο,  φηαλ ιήμεη ε 

εθθαζάξηζε,  γηα ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ πνπ απνθηήζεθαλ,  θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθθαζάξηζεο. Με ην θφξν ηεο νξηζηηθήο δήισζεο ζπκςεθίδεηαη,  ν θφξνο πνπ 

ηπρφλ θαηαβιήζεθε κε ηηο πξνζσξηλέο δειψζεηο.
19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
19

 Δ.Αντωνόπουλοσ-Η.Κατοφδθσ,Φορολογία Ειςοδιματοσ, Κ.Φ.Ε. άρκρο 107 – Τπόχρεοι ςε διλωςθ-
Προκεςμία και περιεχόμενο αυτισ- κζμα 107.46 Προκεςμία υποβολισ διλωςθσ από νομικά 
πρόςωπα που ζχουν τεκεί ςε εκκακάριςθ, ςελ. 2453, 2006. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΗΟΛΟΓΗΜΩΝ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 

 

5.1 Απνγξαθή Δηαηξηθήο Πεξηνπζίαο 

 

 
Οη Ηζνινγηζκνί ηειεπηαίαο ρξήζεσο θαη έλαξμεο εθθαζάξηζεο ζπληάζζνληαη, εθφζνλ 

πξνεγνπκέλσο δηελεξγεζεί απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο 

πεξηνπζίαο. Ζ ζχληαμε ηεο απνγξαθήο απηήο πξέπεη λα γίλεη ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε , ελψ ε ηαρεία νινθιήξσζή ηεο εμαξηάηαη θαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο
20

. Χζηφζν, αλ δελ ζπληαρζεί ε απνγξαθή απηή, δελ πξνθαιείηαη 

αθπξφηεηα ζηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, αιιά παξάγεηαη επζχλε ησλ 

εθθαζαξηζηψλ
21

. 

Καηά ην ζηάδην ηεο απνγξαθήο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί ιεπηνκεξήο 

θαηαγξαθή θαηά πνζφηεηα θαη αμία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηφζν ην 

Δλεξγεηηθφ φζν θαη ην Παζεηηθφ ησλ ελ ιφγσ Ηζνινγηζκψλ. Δηδηθφηεξα , ηνλίδεηαη 

φηη ε ζχληαμε ηεο απνγξαθήο θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ εθθαζάξηζεο ηεο 

εηαηξίαο δελ εμππεξεηεί κφλν ηνλ ζθνπφ ηεο απεηθφληζεο ησλ ινγηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ κίαο ζπλεζηζκέλεο ρξήζεο , δεδνκέλνπ φηη ην πξντφλ ηεο απνγξαθήο 

ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ξεπζηνπνηεζεί θαη λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθθαζάξηζεο. 

Ζ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ,  δηελεξγείηαη 

ζε θάζε πεξίπησζε,  ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο απνηίκεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 43 ηνπ Κ.Ν.2190/20 θαη ζην Π.Γ. 1123/1980 (Δ.Γ.Λ..) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ΠΓ 186/1992 (Κ.Β..) κέρξη 31/12/2012 θαη απφ 

01/01/2013 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4093/12 (Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο 

πλαιιαγψλ) . Ζ απνγξαθή ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 41ηνπ Κ.Ν. 2190/20, 

ην Π.Γ. . 1123/1980 (Δ.Γ.Λ..) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 27 ηνπ ΠΓ 186/1992 

(Κ.Β..) κέρξη 31/12/2012 θαη απφ 01/01/2013 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4093/12 

(Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ). 

                                                           
20

 Η. Βεληέξεο, (Δπηκέιεηα Δ.Πεξάθε), Σν δίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, άξζξν 49 §18,  2010, Σφκνο 

2, ζει. 1897. 
21

 Η. Βεληέξεο, (Δπηκέιεηα Δ.Πεξάθε) , Σν δίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο,άξζξν 49 § 19, 2010, Σφκνο 

2, ζει. 1898. 
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5.2 Δθαξκνγή Λνγηζηηθώλ Αξρώλ 

 

 
Οη Ηζνινγηζκνί εθθαζάξηζεο, ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζχληαμε ηνπ  Ηζνινγηζκνχ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο.  

Πην ζπγθεξθηκέλα, νη Ηζνινγηζκνί  ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηελ 

αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο , ηεο ζαθήλεηαο, ηεο νκνηνγέλεηαο, ηνπ κε ζπκςεθηζκνχ 

ινγαξηαζκψλ εζφδσλ- εμφδσλ θαη ελεξγεηηθνχ- παζεηηθνχ, ηεο πιήξνπο 

γλσζηνπνίεζεο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο ή ηεο ζπλέπεηαο ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ, θαη ηεο απηνηέιεηαο ησλ 

ρξήζεσλ
22

 . Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ινγηζηηθψλ αξρψλ,  θαηά ηε ζχληαμε ησλ 

Ηζνινγηζκψλ,  εμαζθαιίδεη ηελ εκθάληζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηεο πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο. 

5.3 Μνξθή Ηζνινγηζκνύ Πεξάησζεο Δθθαζάξηζεο 

 

 
Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη πξάμεηο ξεπζηνπνίεζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ν Ηζνινγηζκφο Πεξάησζεο ηεο Δθθαζάξηζεο, ζα πξέπεη λα 

απνκείλνπλ κφλν νη ινγαξηαζκνί ησλ κεηξεηψλ ή (θαη) δεκηψλ θαη νη ινγαξηαζκνί 

Κεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Δζληθφ πκβνχιην Λνγηζηηθήο (Δ..Τ.Λ.) κε ηελ 

312/29.9.2001 γλσκάηεπζή ηνπ γλσκνδφηεζε, φηη ν Ηζνινγηζκφο πεξάησζεο ηεο 

Δθθαζάξηζεο, δελ κπνξεί θαη δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ 

θαλέλα ζηνηρείν εθηφο απφ ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, δειαδή κεηξεηά ή θαηαζέζεηο ζε 

ηξάπεδεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην ηειηθφ πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, ζην δε παζεηηθφ 

ηνπ, ηηο νθεηιέο ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο κεηφρνπο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ,  είηε 

κεηνρηθφ θεθάιαην, είηε ην πξνθχςαλ, πέξαλ απηνχ, πιεφλαζκα ή έιιεηκκα (δεκία) 

ηεο εθθαζάξηζεο
23

. 

Σν Β΄Σκήκα ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο κε ηελ 188/2005 

γλσκνδφηεζή ηνπ, γλσκνδφηεζε νκφθσλα φηη «ζε πεξίπησζε δηάιπζεο εκεδαπψλ 

αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, νη εθθαζαξηζηέο δελ κπνξνχλ λα δηαλέκνπλ απηνχζηα 

                                                           
22 Η. Βεληέξεο, (Δπηκέιεηα Δ.Πεξάθε), Σν δίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, 2010, άξζξν 49 § 18, ζει. 

1897. 
23

 Δ.ταματόπουλοσ, ςε ςυνεργαςία με Γ.ταματόπουλο & Π.ταματόπουλο, ΚΦΑ, Ερμθνεία άρκρου 
4 κ.525 Διάλυςθ ΑΕ.Σελικόσ Ιςολογιςμόσ εκκακάριςθσ.Πρζπει να πωλθκοφν όλα τα περιουςικά 
ςτοιχεία και μετά να γίνει διανομι μετρθτϊν ςτουσ μετόχουσ, ςελ.314. 
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (π.ρ.αθίλεηα, ρξεφγξαθα, θιπ) ζηνπο κεηφρνπο, αιιά ζα πξέπεη 

πξψηα λα ξεπζηνπνηήζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, εθπνηψληαο απηά 

είηε ζε ηξίηνπο είηε ζηνπο ίδηνπο ηνπο κεηφρνπο. ηε ζπλέρεηα λα δηαλείκνπλ ζε 

απηνχο ην ηειηθφ πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, δειαδή ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, αλ θπζηθά 

πξνθχπηεη θάηη ηέηνην» 
24

.  

 πλεπψο, ν Ηζνινγηζκφο  Δθθαζάξηζεο πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

Σειηθόο Ηζνινγηζκόο Δθθαζάξηζεο ηεο Υ Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

38      ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 40  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

38.00 ΣΑΜΔΗΟ 41  ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 

38.03 ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΟΦΔΧ ΜΔΗΟΝ: 

 42ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΔΚΚΑΘΑΡΗΔΧ (ΕΖΜΗΑ) 

  

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

  

Διάγραμμα 1, Ιζολογιζμός Εκκαθάριζης με λογαριαζμούς διαθεζίμων 

Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, αθνινπζεί ε δηαλνκή ηνπ θαζαξνχ 

πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο ζηνπο κεηφρνπ,  «θαηά ην ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 

θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην» (άξζξν 49 §5 εδ. ηει. Κ.Ν. 2190/20)
25

 

Δάλ έρνπλ εμνθιεζεί φινη νη πηζησηέο θαη απνκέλεη κφλν ε ξεπζηνπνίεζε 

θάπνησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (απαηηήζεσλ ή παγίσλ, θιπ.), ηφηε δχλαηαη λα 

απνδνζεί ζηνπο κεηφρνπο κέξνο απφ ηα ζπγθεληξσζέληα δηαζέζηκα, αιιά απηφ είλαη 

δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηψζεσο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 4§3 ηνπ Κ.Ν. 2190/20)
26

 

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο,  δελ απνκέλνπλ ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα γηα επηζηξνθή ζηνπο κεηφρνπο, γηαηί ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

                                                           
24

 Δ.ταματόπουλοσ, ςε ςυνεργαςία με Γ.ταματόπουλο & Π.ταματόπουλο, ΚΦΑ, Ερμθνεία άρκρου 
4 κ.525 Διάλυςθ ΑΕ.Σελικόσ Ιςολογιςμόσ εκκακάριςθσ.Πρζπει να πωλθκοφν όλα τα περιουςικά 
ςτοιχεία και μετά να γίνει διανομι μετρθτϊν ςτουσ μετόχουσ, ςελ.314 & ςχετικι εγκφκλιοσ 
ΤΠ.Οικονομικϊν 1036414/10570/ΠΟΛ 1067/21-04-2005 
25

 Θ.Γρθγοράκοσ, ΔΦΝ Σόμοσ 60, §4 Ρευςτοποίθςθ περιουςιαϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 
εξόφλθςθ υποχρεϊςεων- Μορφι του τελικοφ ιςολογιςμοφ εκκακαρίςεωσ, ςελ 1353, ζτοσ 2006. 
26

 Θ.Γρθγοράκοσ, ΔΦΝ Σόμοσ 60, §4 Ρευςτοποίθςθ περιουςιαϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 
εξόφλθςθ υποχρεϊςεων- Μορφι του τελικοφ ιςολογιςμοφ εκκακαρίςεωσ, ςελ 1353, ζτοσ 2006 
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εηαηξίαο (θαη ελδερνκέλσο κέξνο ησλ δαλεηαθψλ) απσιέζηεθε, ηφηε ν ηειηθφο 

ηζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο
27

: 

Σειηθόο Ηζνινγηζκόο Δθθαζάξηζεο ηεο Υ Αλώλπκεο Δηαηξίαο ηεο 

από
28

......... 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

 40  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 41  ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 

 ΜΔΗΟΝ: 

 42ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΔΚΚΑΘΑΡΗΔΧ (ΕΖΜΗΑ) 

  

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ - ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΕΖΜΗΑ 

  

Διάγραμμα 2, Ιζολογιζμός Εκκαθάριζης χωρίς λογαριαζμούς διαθεζίμων 

ηελ πεξίπησζε πνπ απνκέλεη αθάιππηε δεκία εθθαζάξηζεο, δηφηη πξνθαλψο 

ην πξντφλ εθθαζάξηζεο δελ ήηαλ αξθεηφ έηζη ψζηε,  λα ηθαλνπνηεζνχλ φινη νη 

πηζησηέο, ηφηε ε δεκία απηή επηβαξχλεη ηνπο πηζησηέο. Απηφ ζπκβαίλεη,  δηφηη νη 

κέηνρνη ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο,  επζχλνληαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εηζθνξψλ ηνπο ζην 

θεθάιαην ηεο εηαηξίαο. Χζηφζν, είλαη δπλαηφλ, εθφζνλ νη κέηνρνη ην επηζπκνχλ, λα 

θαηαβάινπλ νη ίδηνη ην νθεηιφκελν – αθάιππην πνζφ ζηνπο πηζησηέο, κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

5.4 Έγθξηζε Ηζνινγηζκώλ Δθθαζάξηζεο 

 

 
Οη ηζνινγηζκνί εθθαζάξηζεο, πξίλ ηελ δεκνζίεπζή ηνπο,  εγθξίλνληαη απφ ηνπο  

εθθαζαξηζηέο κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπο, ή ηνλ εθθαζαξηζηή, εθφζνλ, ππάξρεη κφλν 

έλαο, δεδνκέλνπ φηη νη εθθαζαξηζηέο ππνθαζηζηνχλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

εηαηξίαο,   θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ή ηνπο εθθαζαξηζηέο  θαη απφ ην ινγηζηή ηεο 
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αλψλπκεο εηαηξίαο. Ζ απφθαζή  απηή, ηνπ ή ησλ εθθαζαξηζηψλ,   θαηαρσξείηαη ζην 

βηβιίν πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη ηζνινγηζκνί εθθαζάξηζεο, 

θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ειέγρνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ειεγθηέο,  

εθφζνλ απαηηείηαη
29

. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, απαηηείηαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο απφ νξθσηνχο ειεγθηέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλψλπκε εηαηξία 

ππεξβαίλεη γηα δχν ζπλερφκελεο ρξήζεηο ηα δχν απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά θξηηήξηα ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Κ.Ν. 2190/20. Δπίζεο, απαηηείηαη ν έιεγρνο απφ κε 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο (δχν ηνπιάρηζηνλ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 36α ή 

έλα νξθσηφ ειεγθηή – ινγηζηή, ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην 

(1.000.000) επξψ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ηα δχν απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά φξηα ησλ 

θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 'Αξζξνπ 42α
30

. 

ηε ζπλέρεηα, ν ηζνινγηζκφο πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο,  εγθξίλεηαη απφ ηε 

γεληθή ζπλέιεπζε θαη ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή πνπ αζθεί ηελ 

επνπηεία,  καδί κε ην πξαθηηθφ ηεο Γεληθή πλέιεπζε πνπ ηνλ ελέθξηλε θαη ζρεηηθή 

αίηεζε γηα ηε δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο απφ ην Μεηξψν Α.Δ
31

, νπφηε ιακβάλεηαη θαη ε 

απφθαζε γηα νξηζηηθή παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο αλψλπκεο Δηαηξίαο. 

5.5 Έιεγρνο Σσλ Ηζνινγηζκώλ Δθθαζάξηζεο 

 

 
Οη Ηζνινγηζκνί ηειεπηαίαο ρξήζεο θαη έλαξμεο εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ηνπο 

αξκφδηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ή ηνπο κε νξθσηνχο ειεγθηέο- ινγηζηέο,  ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ (άξζξν 36 , 36
α
 θαη 

άξζξν 42
α
 ηνπ Κ.Ν.2190/20).  

ε έιεγρν, ππάγνληαη θαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππφ 

εθθαζάξηζε αλψλπκεο εηαηξίαο, εθφζνλ ε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο δηαξθεί 

πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο θαη θπζηθά  πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 36, 

36
α 

 θαη 42
α
 ηνπ Κ.Ν.2190/20. Δμάιινπ, ζηελ §1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 
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αλαθέξεηαη φηη κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο νη ειεγθηέο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ ηνλ 

ηζνινγηζκφ θαη ηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ππνβάιινληεο πξνο ηελ 

ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε έθζεζε πεξί ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ειέγρνπ ηνπο.  

Σν άξζξν 137 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 αλαθέξεη φηη νη εηαηξίεο πνπ ζπληάζζνπλ, 

είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Δηήζηεο 

Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα πηνζεηνχκελα απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηηο 

θαηαζηάζεηο απηέο ζε έιεγρν Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ
32

. 

 χκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 570 «πλέρηζε Γξαζηεξηφηεηαο», 

ν λφκηκνο ειεγθηήο νθείιεη λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

αλαθνξηθά κε ην ελδεδεηγκέλν ηεο ρξήζεο ηεο παξαδνρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε δηνίθεζε ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
33

. 

Δθφζνλ, ν ειεγθηήο δηαπηζηψζεη φηη ε δηνίθεζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο πξνηίζεηαη λα 

ηε ζέζεη ππφ εθθαζάξηζε, νθείιεη λα ειέγμεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξίαο γλσζηνπνηνχλ κε ζαθήλεηα ην γεγνλφο φηη ε εηαηξία ζα ηεζεί ππν 

εθθαζάξηζε , θαζψο θαη ηα ζρέδηα ηεο δηνίθεζεο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ γεγνλφησλ θαη 

ησλ ζπλζεθψλ,  θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο.  

 Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηειεπηαίαο ρξήζεο,  

πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ε πξφζεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο γηα ζέζε ηεο ζε 

εθθαζάξηζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επαξθήο γλσζηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο, ν λφκηκνο ειεγθηήο νθείιεη λα εθθξάζεη γλψκε κε επηθχιαμε ή αξλεηηθή 

γλψκε, ζχκθσλα κε ην ΓΠΔ 705.  

Δπίζεο, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο,  ή θαη ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,  πνπ 

ζπληάζζνληαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο ππεξβαίλεη 

εκεξνινγηαθά ην έλα έηνο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθέο ην γεγνλφο φηη ε αλψλπκε 

εηαηξία βξίζθεηαη «ππφ εθθαζάξηζε»  .  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, νη λφκηκνη 

ειεγθηέο είλαη έλα απφ ηα απαξαίηεηα φξγαλα ιεηηνπξγίαο ηεο,  αλψλπκεο εηαηξίαο, 

θαζψο ε αλάγθε ηεο χπαξμεο ηαθηηθνχ ειέγρνπ ζηελ αλψλπκε εηαηξία θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο ελεξγνχο ιεηηνπξγίαο ηεο παξακέλεη ακείσηε θαη θαηά ην ζηάδην ηεο 
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εθθαζάξηζήο ηεο
34

 

πλεπψο,  ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/20,  δελ γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ππφ εθθαζάξηζε αλσλχκσλ εηαηξηψλ, απφ ηνπο αξκφδηνπο νξθσηνχο ή κε ειεγθηέο. 

Χζηφζν, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 36, 36
α
,42

α
 ή 137 ηνπ 

Κ.Ν.2190/20, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην ΓΠΔ 570, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππφ 

εθθαζάξηζε αλψλπκσλ εηαηξηψλ (είηε απηέο εθαξκφδνπλ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα είηε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα),  ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ νξθσηνχο 

ειεγθηέο ή κε νξθσηνχο ειεγθηέο- ινγηζηέο αλάινγα. 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 2238/94, παξάιιεια κε 

ηνλ έιεγρν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη 

ηα ειεγθηηθά γξαθεία, ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, δηελεξγείηαη θαη θνξνινγηθόο 

έιεγρνο, κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ε νξζή εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Οη 

δηαπηζηψζεηο απηνχ ηνπ ειέγρνπ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θνξνινγηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. Έλα απφ ηα  ζηνηρεία ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, πνπ 

νλνκάδεηαη Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο, απεπζχλεηαη ηφζν ζηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε, φζν θαη ζηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ππνρξέσζε ηεο ππν εθθαζάξηζε εηαηξίαο γηα θνξνινγηθφ 

έιεγρν θαη ηελ έθδνζε θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη 

ηα ειεγθηηθά γξαθεία, δελ γίλεηαη θάπνηα ηδηαίηεξε αλαθνξά νχηε ζην άξζξν 82 ηνπ 

λ. 2238/94, νχηε ζηελ δηεπθξηληζηηθή δηαηαγή  ΠΟΛ 1159/22-7-2011, απφ ηελ νπνία 

λα πξνθχπηεη ε εμαίξεζε ησλ ππφ εθθαζάξηζε εηαηξηψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ.  

πλεπψο, φηαλ ε ππφ εθθαζάξηζε αλψλπκε εηαηξία πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ λφκνπ θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ νξθσηνχο ή κε,  ειεγθηέο,  αλάινγα, θαη 

δεδνκέλνπ φηη  ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ λ. 2238/94,  είλαη δπλαηφλ λα 

δηελεξγεζεί θνξνινγηθφο έιεγρνο ζε ππφ εθθαζάξηζε εηαηξία, ε ππφ εθθαζάξηζε 

αλψλπκε εηαηξία ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ άξζξνπ 

82 ηνπ Ν. 2238/94.  

 

 

 

                                                           
34

 Θ.Γρθγοράκοσ, ΔΦΝ Σόμοσ 60, §5β  Ζγκριςθ,’ελεγχοσ και δθμοςιότθτα του Σελικοφ Ιςολογιςμοφ 
Εκκακαρίςεωσ και υποβολι του ςτισ αρμόδιεσ Αρχζσ, ςελ 1356, ζτοσ 2006 



23 
 

5.6 Γεκνζίεπζε Ηζνινγηζκώλ Δθθαζάξηζεο 

 

 
Οη Ηζνινγηζκνί ηειεπηαίαο ρξήζεο θαη έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο, ππνβάιινληαη ζηελ 

αξκφδηα  δηνηθεηηθή αξρή πνπ αζθεί ηελ επνπηεία, ζπλνδεπφκελνη κε ην πξαθηηθφ ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε απφθαζή ηεο γηα ηε ζέζε ηεο 

εηαηξίαο ζε εθθαζάξηζε, φζν θαη ε απφθαζή ηεο γηα ην δηνξηζκφ ησλ εθθαζαξηζηψλ. 

ηελ  αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή πνπ αζθεί ηελ επνπηεία, ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί, 

εθφζνλ ππάξρεη, ε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηε ιχζε θαη ζέζε ηεο 

εηαηξίαο ζε εθθαζάξηζε θαη ν δηνξηζκφο ησλ εθθαζαξηζηψλ. Σνλίδεηαη φηη,  ε ππν 

εθθαζάξηζε εηαηξία, ππνρξενχηαη λα έρεη δεκνζηεχζεη, πέξα απφ ηα ζηνηρεία ησλ 

εθθαζαξηζηψλ θαη ηελ έδξα θαη ηε δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο θαη γεληθά,  θάζε 

αιιαγή, ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ν.2190/20
35

  

Δπίζεο, ν ηζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο εγθξίλεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη 

ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή πνπ αζθεί ηελ επνπηεία, καδί κε ην 

πξαθηηθφ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο  πνπ ηνλ ελέθξηλε θαη ζρεηηθή αίηεζε γηα ηε 

δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο απφ ην Μεηξψν Α.Δ
36

, νπφηε ιακβάλεηαη θαη ε απφθαζε γηα 

νξηζηηθή παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Α.Δ.. 

Τπό ην ηζρύζαλ δίθαην,  νη παξαπάλσ Ηζνινγηζκνί , δεκνζηεχνληαλ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 43β παξ.5 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 σο εμήο:  

 -ζην ηεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 - ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα επξείαο θπθινθνξίαο πνπ εθδίδεηαη ζηελ 

Αζήλα 

- ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα επξείαο θπθινθνξίαο 

- ζε πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηεο εηαηξίαο βξίζθεηαη εθηφο Αζελψλ, ζε κία εκεξήζηα ή 

εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ή ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη εθεκεξίδα ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, ζε κία εκεξήζηα ή 

εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ ηηο εθδηδφκελεο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ 

λνκνχ ζηνλ νπνίν ε εηαηξεία έρεη ηελ έδξα ηεο. 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ εηζήγαγε ν  Ν.4072/12, κε ην άξζξν 232, νη 

Αλψλπκεο Δηαηξίεο,  έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεχνπλ εθηφο ησλ άιισλ 
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 Δ. Ηλιόκαυτοσ, Πρακτικόσ Οδθγόσ Ανωνφμων Εταιριϊν, 2005, Κεφάλαιο ΓϋΔιάλυςθ και εκκακάριςθ 
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θαη ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο, ζηελ δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδα ηνπο θαη φρη 

απνθιεηζηηθά ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ ηζηνζειίδα απηή ζα πξέπεη λα αθνξά απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ζηελ αλψλπκε εηαηξία θαη φρη ζηνο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηεο ή άιινπο 

κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δεκνζηεπηέσλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ (φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζηνλ Κ.Ν.2190/20) είλαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο λα  έρεη θαηαρσξεζεί 

ζηελ Μεξίδα ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΖ. Ζ θαηαρψξεζε απηή γίλεηαη είηε κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απηναπνγξαθήο είηε κε ηε ζπκπιήξσζε εηδηθήο αίηεζεο-δήισζεο.  Οη 

εηαηξίεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ζην Γ.Δ.ΜΖ, θάζε θνξά, ηελ αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπο ησλ δεκνζηεπηέσλ βάζεη ηνπ Κ.Ν.2190/20 πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ. 

Καη΄απηφλ ηξφπν δίλεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο λα κελ 

επηβαξχλνληαη κε κεγάια θφζηε πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

δεκνζίεπζεο ηνπ Κ.Ν.2190/20.
37
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 Άρκρο από τον κόμβο www.taxheaven.gr με τίτλο θμαντικι Ενθμζρωςθ για δθμοςίευςθ 
Ιςολογιςμϊν, 27/03/13 και ανανζωςθ ςτισ 25/05/13. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

 

6.1 Εεηήκαηα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

 

 
χκθσλα κε ην άξζξν 104§2 ηνπ Ν. 2238/94, γηα ηελ αλψλπκε εηαηξία  πνπ έρεη  

ηεζεί ζε εθθαζάξηζε, σο δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο απφ 

ηελ εκεξνκελία πνπ ηέζεθε  ζε εθθαζάξηζε,  έσο ηε ιήμε ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

εθθαζάξηζε δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, ππνβάιινληαη 

πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα ηα εηζνδήκαηα θάζε δσδεθάκελεο πεξηφδνπ 

θαη αθνχ νινθιεξσζεί ε εθθαζάξηζε,  ππνβάιιεηαη ε νξηζηηθή δήισζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο.  

6.1.1Σύρε Αθάιππηεο Εεκίαο Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ 

 

 
Δθφζνλ, ε εθθαζάξηζε δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο θαη ζε θάπνην έηνο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο πξνθχςεη δεκία, απηή δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζεί 

γηα ζπκςεθηζκφ ζηα επφκελα έηε ηεο εθθαζάξηζεο (.η.Δ 2273/82)
38

.  

Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ §3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Φ.Δ. φπνπ αλαθέξεηαη φηη 

γηα λα κεηαθεξζεί ε δεκία απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξνθχπηεη απφ επαξθή 

βηβιία Γ΄θαηεγνξίαο ζηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε, πξνθεηκέλνπ,  λα ζπκςεθηζηεί κε 

ηα ζεηηθά εηζνδήκαηα ηνπ ππφρξενπ, απαηηείηαη κεηαμχ άιισλ,  θαηά ηα νηθνλνκηθά 

έηε ζηα νπνία κεηαθέξεηαη ε δεκία γηα ζπκςεθηζκφ,  ν ππφρξενο λα ζπλερίδεη ηελ 

άζθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ηεξνχκελα γη΄απηήλ βηβιία ηνπ Κ.Β.. ή Κ.Φ.Α. λα 

είλαη επαξθή θαη αθξηβή(ζρεη. Δ. 11524/Δγθ.19/21.12.1978 δηαηαγή)
39

 

 

 

 

                                                           
38

 Δ.Ηλιόκαυτοσ, Πρακτικόσ Οδθγόσ Ανωνφμων Εταιριϊν, Κεφάλαιο ΓϋΔιάλυςθ και εκκακάριςθ 
Ανϊνυμθσ Εταιρείασ,ε.2 Φορολογικζσ δθλϊςεισ τθσ υπο εκκακάριςθ ανϊνυμθσ εταιρίασ, ςελ. 933, 
2005. 
39

 Δ.Αντωνόπουλοσ-Η.Κατοφδθσ,Φορολογία Ειςοδιματοσ,Σόμοσ Βϋ, Κ.Φ.Ε. άρκρο 4 – Ειςόδθμα και 
εξεφρεςι του- κζμα 4.103 Όταν θ εμπορικι επιχείρθςθ παφει να λειτουργεί, θ ακάλυπτθ ηθμία δεν 
μεταφζρεται διαδοχικά για ςυμψθφιςμό ςτα επόμενα οικονομικά ζτθ, ςελ. 74, 2006. 
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6.1.2Σύρε Σεο Εεκίαο Πνπ Πξνέξρεηαη Από Δθθαζάξηζε Α.Δ.  

 

 
Ζ δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ εθθαζάξηζε Α.Δ.,  ηεο νπνίαο θαηέρνληαη κεηνρέο, κε 

εμαίξεζε ηηο κεηνρέο πνπ έρνπλ απνθηεζεί «δσξεάλ» ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο, 

αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε.  

πγθεθξηκέλα, κε ηελ  Δγθ. ηνπ ππνπξγ.Οηθνλ. 1021445/πνι. 1168/25.5.2000 

γίλεηαη δεθηφ φηη ζηελ θαηεγνξία ηεο πξαγκαηνπνηεκέλεο εθπηπηφκελεο δεκίαο απφ 

θζνξά, απψιεηα ε ππνηίκεζε θεθαιαίνπ ηνπ άξζξνπ 31 §1 πεξ. ε΄ηνπ Ν.2238/94, 

ππάγεηαη θαη ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απψιεηα ή ππνηίκεζε θαηερφκελσλ 

κεηνρψλ άιιεο Α.Δ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε,  φκσο,  γηα ηελ έθπησζε ηεο δεκίαο 

απηήο είλαη ε δεκία λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεηί, δειαδή λα είλαη νξηζηηθή θαη 

εθθαζαξηζκέλε, φπσο ηζρχεη γηα θάζε άιιε εθπηπηφκελε δαπάλε. ηελ πεξίπησζε ηεο 

δεκίαο απφ κεηνρέο, ε δεκία επέξρεηαη είηε κε ηελ εθπνίεζε ησλ κεηνρψλ νπφηε θαη 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 2238/94 είηε κε ηελ εθθαζάξηζε ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο
40

.  

 πλεπψο, ν κέηνρνο ηεο εηαηξίαο πνπ ηειέη ππφ εθθαζάξηζε,  εθφζνλ ηεξεί 

βηβιία Γ΄θαηεγνξίαο θαηά Κ.Φ.Α.., γηα ην πνζφ ηεο δεκίαο εθθαζαξίζεσο πνπ ηνπ 

αλαινγεί, ζα δηελεξγήζεη ινγηζηηθή εγγξαθή κεηψζεσο (ή αλάινγα δηαγξαθήο) ηεο 

αμίαο θηήζεσο ησλ κεηνρψλ ηνπ
41

.  

6.1.3Πνζά Πνπ Φνξνινγνύληαη Καηά Σε Λύζε Καη Δθθαζάξηζε Σεο 

Α.Δ. 

 

 
«χκθσλα κε ηελ §6 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 2238/94 (φπσο ηζρχεη),    ζε πεξίπησζε 

δηάιπζεο εκεδαπήο αλψλπκεο εηαηξίαο, ζεσξείηαη θέξδνο, θνξνινγνχκελν ζην φλνκα 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην πνζφ πνπ ιακβάλνπλ νη κέηνρνη πέξαλ ηνπ πξάγκαηη 

θαηαβιεζέληνο θαη κε επηζηξαθέληνο ζε απηνχο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

θεξδψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θνξνινγία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ 

λνκνζεηήκαηνο. Χο πξαγκαηηθά θαηαβιεζέλ απφ ηνπο κεηφρνπο πνζφ,  ζεσξείηαη ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο, πξνζαπμεκέλν θαηά ηα απνζεκαηηθά,  ηα 

                                                           
40

 Θ.Γρθγοράκοσ, ΔΦΝ Σόμοσ 60, §4δα Ρευςτοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 
εξόφλθςθ υποχρεϊςεων- Μορφι τελικοφ ιςολογιςμοφ εκκακαρίςεωσ, ςελ 1354, ζτοσ 2006 
41

 Θ.Γρθγοράκοσ, ΔΦΝ Σόμοσ 60, §4δβ Ρευςτοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 
εξόφλθςθ υποχρεϊςεων- Μορφι τελικοφ ιςολογιςμοφ εκκακαρίςεωσ, ςελ 1355, ζτοσ 2006 
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ζρεκαηηζζέληα απφ θαηαβνιή ησλ κεηνρψλ,  θαηά ηελ ηπρφλ ππέξ ην άξηην έθδνζε 

κεηνρψλ»
42

 

Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ απαιιαζζφκελα 

έζνδα, ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηα εηζνδήκαηα 

θνξνινγνχκελα θαη΄εηδηθφ ηξφπν, θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, 

ρσξίο,  φκσο,  λα γίλεη πξψηα ε αλαγσγή ηνπο ζε κηθηά πνζά. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 

ιφγσ ιχζεο ηεο εηαηξίαο , ηα πνζά απηά δηαλέκνληαη νιφθιεξα θαη ε ηπρφλ αλαγσγή 

ηνπο ζε κηθηά πνζά,  ζα είρε σο απνηέιεζκα λα θνξνγεζνχλ,  πνζά κεγαιχηεξα απφ 

ηα πξαγκαηηθά
43

.  

Ο θφξνο πνπ έρεη παξαθξαηεζεί,  θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ παξαπάλσ 

απνζεκαηηθψλ,  ζπκςεθίδεηαη κε ην θφξν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Δπίζεο, επεηδή θαηά ηε ιχζε θαη 

εθθαζάξηζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο.,  δηαλέκνληαη ηα παξαπάλσ απνζεκαηηθά,  γίλεηαη 

κία επηπιένλ παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ην άξζξν 54§1  ηνπ Ν. 2238/94. 

 Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ησλ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ,  

πξνζηίζεληαη ζηα ππφινηπα εηζνδήκαηα ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο,  θαηά ην ρξφλν ηεο 

δηάιπζήο ηεο. Φνξνινγνχληαη κε ηνλ ηζρχνληα αλά ρξνληά ζπληειεζηή θνξνινγίαο. 

Καη ζ΄απηήλ ηελ πεξίπησζε δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ηνπ άξζξνπ 54§1  ηνπ 

Ν. 2238/94
44

. 

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζηα βηβιία ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. (ζε 

ινγαξηαζκνχο ηάμεσο),  παξαθνινπζείηαη ε ππεξαμία,  πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ 

κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ κε βάζε ην Ν.Γ. 1297/72, ε νπνία δελ 

θνξνινγείηαη θαηά ην ρξφλν ζρεκαηηζκνχ ηεο, απηή πξνζηίζεηαη ζηα θέξδε ηεο Α.Δ. 

πνπ δηαιχεηαη θαη θνξνινγείηαη. Καηά ηε  δηαλνκή ηεο ελ ιφγσ ππεξαμίαο, 

παξαθξαηείηαη θαη πάιη  ν  θφξνο ηνπ άξζξνπ 54§1  ηνπ Ν. 2238/94. 

                                                           
42

 Δ.Αντωνόπουλοσ-Η.Κατοφδθσ,Φορολογία Ειςοδιματοσ,Σόμοσ Δϋ, Κ.Φ.Ε. άρκρο 106 – Τπολογιςμόσ 
φορολογθτζου ειςοδιματοσ- Δ.Τπολογιςμόσ φορολογθτζων κερδϊν κατά τθ διάλυςθ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
κζμα 106.34, ςελ. 2429, 2006. 
 
43

 Γ.Καξαγηάλλεο-Η.Καξαγηάλλεο-Α.Καξαγηάλλε, πζηάζεηο-Μεηαηάμεηο Μεηαηξνπέο- πγρσλεχζεηο-

Απνξξνθήζεηο-Λχζεηο & Δθθαζαξίζεηο Δπηρεηξήζεσλ, Κεθάιαην Γ΄-Λχζε θαη Δθθαζάξηζε 

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ,2012,ζει.458 
 
44

 Γ.Καξαγηάλλεο-Η.Καξαγηάλλεο-Α.Καξαγηάλλε, πζηάζεηο-Μεηαηάμεηο Μεηαηξνπέο- πγρσλεχζεηο-

Απνξξνθήζεηο-Λχζεηο & Δθθαζαξίζεηο Δπηρεηξήζεσλ, Κεθάιαην Γ΄-Λχζε θαη Δθθαζάξηζε 

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ,2012,ζει.458 
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Δπηπιένλ, ζην άξζξν 111 ηνπ λ. 2238/94,  πξνβιέπεηαη ε βεβαίσζε 

πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο , ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί πξνζσξηλή 

δήισζε, εθφζνλ ε εθθαζάξηζε δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο (ζρεηηθή 

1112918/10736/Β0012/ΠΟΛ 1248/12.11.1992 δηαηαγή) 

6.2 Εεηήκαηα ΦΠΑ 

 
 

Ζ εκεξνκελία νξηζηηθήο παχζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο,  ιακβάλεηαη 

θαη σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηειεπηαίαο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ. πλεπψο, ε 

ηειεπηαία πεξηνδηθή δήισζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο,  ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. κέρξη 

ηελ  20 ηνπ επφκελνπ κήλα απφ εθείλνλ πνπ έγηλε ε νξηζηηθή παχζε εξγαζηψλ θαη φρη 

αξγφηεξα απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ηνπ Φ.Π.Α.
45

 

Ζ εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηνπ Φ.Π.Α. ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

κέζα ζε 130 εκέξεο (εκεξνινγηαθέο), φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ επφκελε κέξα 

ηεο νξηζηηθήο παχζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο. Ζ ελ ιόγσ εθθαζαξηζηηθή δήισζε 

Φ.Π.Α. αθνξά ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

εθθαζάξηζεο ηεο AE κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο (νξηζηηθή παχζε ησλ εξγαζηψλ 

ηεο). πλεπψο, εθφζνλ ε εθθαζάξηζε δηαξθέζεη πέξαλ ηνπ έηνπο, ε εθθαζαξηζηηθή 

δήισζε ΦΠΑ ζα πεξηιακβάλεη φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηήξθεζε ε εθθαζάξηζε. 

Όηαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηαλνκή ηνπ πξντφληνο εθθαζάξηζεο ππάξρνπλ 

εκπνξεχζηκα αγαζά, ηα νπνία δελ πσινχληαη,  αιιά πεξηέξρνληαη ζε δηάθνξνπο 

κεηφρνπο σο κεξίδην αληί ρξεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ άιινη κέηνρνη, ηφηε γηα ηα αγαζά 

απηά, εθδίδεηαη εηδηθφ δειηίν απηνπαξάδνζεο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη σο αμία ε 

αμία ζηελ νπνία είραλ απνηηκεζεί απηά ηα αγαζά ζηελ ηειεπηαία απνγξαθή. ηελ 

αμία απηή πξνζηίζεηαη θαη ν αλαινγνχλ Φ.Π.Α., ν νπνίνο απνδίδεηαη ζηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. κε ηελ πεξηνδηθή δήισζε ηεο ζρεηηθήο δηαρεηξζηηθήεο πεξηφδνπ κέζα ζηελ 

νπνία εθδφζεθε ην δειηίν απηνπαξάδνζεο.
46

 

Δπηπιένλ,  ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ππν εθθαζάξηζε εηαηξίαο,  πξέπεη λα 

εθπνηεζνχλ,  είηε ζε ηξίηνπο είηε ζηνπο ίδηνπο ηνπο κεηφρνπο, πξνθεηκέλνπ,  λα 
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 Γ.Καξαγηάλλεο-Η.Καξαγηάλλεο-Α.Καξαγηάλλε, πζηάζεηο-Μεηαηάμεηο Μεηαηξνπέο- πγρσλεχζεηο-

Απνξξνθήζεηο-Λχζεηο & Δθθαζαξίζεηο Δπηρεηξήζεσλ, Κεθάιαην Γ΄-Λχζε θαη Δθθαζάξηζε 

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ,2012,ζει.456 θαη (Α.Τ.Ο. 1003644/ΠΟΛ 1019/4.2.03, άξζξν 36&38 παξ. 1 Ν. 

2859/00) 
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 Γ.Καξαγηάλλεο-Η.Καξαγηάλλεο-Α.Καξαγηάλλε, πζηάζεηο-Μεηαηάμεηο Μεηαηξνπέο- πγρσλεχζεηο-

Απνξξνθήζεηο-Λχζεηο & Δθθαζαξίζεηο Δπηρεηξήζεσλ, Κεθάιαην Γ΄-Λχζε θαη Δθθαζάξηζε 

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ,2012,ζει.455 
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ξεπζηνπνηεζνχλ. ηε ζπλέρεηα,  λα δηαλεκεζεί ζ΄απηνχο ην πηζαλφλ πξνθχςαλ πξντφλ 

ηεο εθθαζάξηζεο. Ο Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί απφ ηελ ελ ιφγσ εθπνίεζε-ξεπζηνπνίεζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο,  απνδίδεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. κε ηηο 

ζρεηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α., πνπ πξνθχπηεη πξνο θαηαβνιή, απφ 

ηελ εθπνίεζε ησλ πεξηνπζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο,  δηαθξίλνλαη δχν πεξηπηψζεηο: 

1) λα έρεη παξέιζεη ε πεληαεηία απφ ηελ πξψηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εθπνηεζέλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νπφηε θαη θαηαβάιιεηαη ν Φ.Π.Α. πνπ ππνινγίδεηαη ζηελ 

αμία πψιεζήο ηνπο, 2) λα κελ έρεη παξέιζεη ε πεληαεηία απφ ηελ πξψηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, νπφηε:  αθελφο κελ,   θαηαβάιιεηαη ν αλαινγνχλ ΦΠΑ πψιεζήο 

ηνπο θαη αθεηέξνπ,  γίλεηαη δηαθαλνληζκφο ηνπ Φ.Π.Α. εηζξνψλ θαη απνδίδεηαη ν 

Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηα ελαπνκέλνληα έηε , κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο πεληαεηίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

 
ηηο 30/04/12, ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, κε ηελ επσλπκία 

«ΠΗΗΝΑ Α.Δ», ε νπνία εκπνξεχεηαη πηζίλεο, απνθάζηζε ηε ιχζε ηεο θαη ηε ζέζε ηεο 

ζε εθθαζάξηζε. Ζ Γεληθή πλέιεπζε, φξηζε σο εθθαζαξηζηέο ηνπο δχν κεηφρνπο ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο. Σν θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζηα 2.100.000€ 

(21.000 κεηνρέο * 100€) θαη  ν θ. Αλδξεάδεο Υ.,  θαηέρεη 16.800 κεηνρέο  θαη ν 

Πνπιηφπνπινο Γ. θαηέρεη 4.200 κεηνρέο. 

 Ζ απφθαζε ησλ κεηφρσλ λα δηαιχζνπλ ηελ αλψλπκε εηαηξία, 

θαηαρσξήζεθε ζην βηβιίν Πξαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ . Δπηπιένλ, κε 

εκεξνκελία, 30/04/12 δηελεξγήζεθε απνγξαθή , ζπληάρζεθε ν Ηζνινγηζκφο έλαξμεο 

ηεο εθθαζάξηζεο , ε θαηάζηαζε Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο θαη ε θαηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ν Πίλαθαο Γηάζεζεο Κεξδψλ.  

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκπίπηνπλ 

κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηειεπηαίαο ρξήζεσο (ήηνη 01/01/13-30/04/13), 

δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο απνηηκήζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, 

φπσο θαη θαηά ηελ απνγξαθή ηεο ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.  

Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζε ιχζε θαη 

εθθαζάξηζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαηά ην έηνο 2012 θαη φρη ην 2013, δηφηη νη 

ηειεπηαίνη λφκνη πνπ ςεθίζηεθαλ αιιάδνπλ, κεηαμχ άιισλ,  ηνλ ηξφπν θνξνινγίαο 

ησλ δηαλεκφκελσλ  απνζεκαηηθψλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Ν.4110/13 & 4172/13), 

Χζηφζν, κέρξη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ έρνπλ δνζεί δηεπθξηλήζεηο απφ 

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ δηαλεκφκελσλ 

απνζεκαηηθψλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ε αξρηθή απνγξαθή ηεο ππφ εθθαζάξηζε αλψλπκεο 

εηαηξίαο , θαζψο θαη ν Αξρηθφο Ηζνινγηζκφο Έλαξμεο ηεο Δθθαζάξηζεο, 

αθνινπζνχκελνο απφ ηηο ππφινηπεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
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ΑΡΥΗΚΖ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

«ΠΗΗΝΑ Α.Δ» ΜΔ 30/04/12 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  Μεξηθά 

πνζά 

Αλαιπηηθή 

ζηήιε 

πγθεληξσηη

-θά πνζά 

 ΠΑΓΗΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

   

ΚΩΓΗΚΟ     

10 Δδαθηθέο Δθηάζεηο  530.000 530.000 

10-00 Γήπεδα-Οηθφπεδα    

10-00-000000 Αγξνηεκάρην 

Ν.Ρχζην  

530.000   

11 Κηίξηα-

Δγθαηαζηάζεηο 

Κηηξψλ-Σερληθά 

Έξγα 

  1.351.214 

11-00 Κηίξηα  1.967.148  

11-00-000000 Κηίξην επί ηεο νδνχ 

Σζηκηζθή 125 

1.967.148   

11-99 Απνζβεζκέλα 

θηίξηα-

εγθαηαζηάζεηο 

θηηξίσλ 

 -615.934  

11-99-00-000 Απνζβεζκέλν θηίξην 

επί ηεο νδνχ 

Σζηκηζθή 125 

-615.934   

12 Μερ/ηα-Σερλ.Δγθαη-

Λνηπ.κεραλ. εμνπι. 

  0,04 

12-03-00 Δξγαιεία  6735,51  

12-03-000000 Δξγαιεία 

Απνγξαθήο 

6.735,51   

12-99 Απνζβ/λα Μερ/ηα-

Σερλ.Δγθαη-

Λνηπ.κεραλ. εμνπι. 

 -6735,47  

12-99-000003 Απνζβεζκέλα 

Δξγαιεία 

-6.735,47   

13 Μεηαθνξηθά Μέζα   10.538 

13-02 Απη/ηα θνξη.-

Ρπκνπιθ.-Δηδ. 

ρξήζεο 

 126.059  

13-02-000000 Φνξηεγφ ΝΗΖ 6116 126.059   

13-99 Απνζβ/λα Μέζα 

Μεηαθνξάο 

 -115.521  

13-99-000002 Απνζβ/λν θνξηεγφ 

ΝΗΖ 6116 

-115.521   

14 Έπηπια & ινηπφο 

Δμνπιηζκφο 

  0,01 

14-05 Δπηζηεκνληθά 

Όξγαλα 

 4.352,29  
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14-05-000000 πζθεπέο 

ηερλ.δεκηνπξγ.δηαθ. 

ζπλζ.πεξηβ. 

4.352,29   

14-99 Απνζβ/λα Έπηπια & 

Απνζβ/λνο ινηπφο 

Δμνπιηζκφο 

 -4352,28  

14-99-000005 Απνζβ/λεο πζθεπέο 

ηερλ.δεκηνπξγ.δηαθ. 

ζπλζ.πεξηβ. 

-4.352,28   

16 Αζψκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο & 

Έμνδα πνιπεηνπέο 

απνζβ. 

  0,01 

16-14 Έμνδα θηήζεο 

αθηλεηνπνηήζεσλ 

ππ. ΦΠΑ 

 44.057,82  

16-14-000000 Ακνηβέο Μεζηηείαο 

Κηήζεο αθηλήησλ 

6.000,32   

16-14-000001 Φφξνο Μεηαβίβαζεο 

αθηλήηνπ 

αγξνηεκαρίνπ ζην 

Ν.Ρχζην 

36.825,21   

16-14-000002 Έμνδα θηήζεο 

αθηλεη. 

1.232,29   

16-99 Απνζβ/λα Αζψκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο & 

Έμνδα πνιπεηνπέο 

απνζβ. 

 -44057,81  

16-99-140000 Απνζβ/λεο Ακνηβέο 

Μεζηηείαο Κηήζεο 

αθηλήησλ 

-6.000,31   

16-99-140001 Απνζβ/λνο Φφξνο 

Μεηαβίβαζεο 

αθηλήηνπ 

αγξνηεκαρίνπ ζην 

Ν.Ρχζην 

-36.825,20   

16-99-140002 Απνζβ/λα Έμνδα 

θηήζεο αθηλεη. 

-1.232,28   

18 πκκεηνρέο & 

ινηπέο 

καθξνπξφζεζκεο 

απαηηήζεηο 

  290,75 

18-11 Γνζκέλεο Δγγπήζεηο  290,75  

18-11-000000 Δγγχεζε ελνηθίνπ 290,75   

 ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

   

 α) Απνζέκαηα    

20 Δκπνξεχκαηα   1.457.932 

20-00 Απνζέκαηα  1.457.932  
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Δκπνξεπκάησλ 

20-00-000000 Απνζέκαηα 

Σζηκηζθή (5.000 

αληιίεο πηζηλψλ 

θσδ.ρρρρ , αμίαο 

291,5864επξψ αλά 

θνκκάηη) 

1.457.932   

 β) Απαηηήζεηο    

30 Πειάηεο   963.000 

30-00 Πειάηεο 

Δζσηεξηθνχ 

 963.000  

30-00-000001 Απνζηφινπ Π. 963.000   

33 Υξεψζηεο Γηάθνξνη   1.202.275,56 

33-13 Διιελ.Γεκ.-

πξνθαη/λνη-

παξαθξαη.θφξνη 

 157.774,56  

33-13-000001 Πξνθαη/ιή θφξνπ 

εηζνδήκαηνο 

157.774,56   

33-90 Δπηηαγέο 

εηζπξαθηέεο 

κεηαρξνλνινγεκέλεο 

 1.044.501 

 

(αλαιπηηθά 

φπσο ζηελ 

θαηάζηαζε 

απνγξαθήο) 

 

33-90-0000000 Δπηηαγέο 

εηζπξαθηέεο 2012 

1.044.501   

 γ) Γηαζέζηκα    

38 Υξεκαηηθά 

Γηαζέζηκα 

  1.653.000 

38-00 Σακείν  653.000  

38-00-000000 Σακείν 653.000   

38-03 Καηαζέζεηο φςεσο 

ζε επξψ 

 1.000.000  

38-03-000001 Καηαζέζεηο φςεσο 

ΔΣΔ 

1.000.000   

 ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

  7.168.250,3 

 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 

ΣΑΞΖ 

ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ 

   

04 Γηάθνξνη ινγ/ζκνί 

ηάμεο ρξεσζηηθνί 

  300.000 

04-00 Τπεξαμία παγίσλ  300.000  

04-00-00-000 Τπεξαμία παγίσλ 

Ν.1297/72 

300.000   

 ΠΑΘΖΣΗΚΟ    

40 Κεθάιαην   2.100.000 

40-00 Καηαβεβιεκέλν 

θεθάιαην 

 2.100.000  
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40-00-000000 Αλδξεάδεο Υ. 1.680.000   

40-00-000001 Πνπιηφπνπινο Γ. 420.000   

41 Απνζεκ.-

Γηαθνξ.Αλαπξνζαξ

κ.-Δπηρνξεγ. Δπελδ. 

  1.601.188 

41-02-000000 Σαθηηθφ 

Απνζεκαηηθφ 

110.431   

41-05-000000 Έθηαθηα 

Απνζεκαηηθά 

1.048.524   

41-07 Γηαθ. Απφ 

αλαπξνζαξκνγή 

αμίαο ινηπψλ 

πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 

 337.574  

41-07-000000 Τπεξαμία 

αλαπξ.Ν.2065/92 

337.574   

41-11-000000 Πξνβιέςεηο 

απηνηειψο 

4.659   

 

ζε ζπλέρεηα 

    

41-08 

 

 

Αθνξνιφγεηα 

απνζεκαηηθά ηνπ 

Ν.1892/90 

50.000   

41-90 Απνζεκαηηθά απφ 

απαιιαζζφκελα ηεο 

θνξνινγίαο έζνδα 

30.000   

41-91 Απνζεκαηηθά απφ 

θνξνινγεζέληα θαη’ 

εηδηθφ ηξφπν έζνδα 

20.000   

42 Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ 

  750.308,16 

42-00-000000 Τπφινηπν θεξδψλ 

εηο λένλ 2012 

749429,16   

42-00-000001 Τπφινηπν θεξδψλ 

εηο λένλ ρξήζεο 

2011 

879   

45 Μαθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

  301.686,01 

45-10 Σξάπεδεο ινγ. 

καθξνπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ 

 301.686,01  

45-10-000001 Γάλεην Πεηξαηψο 301.686,01   

50 Πξνκεζεπηέο   1.715.000 

50-00 Πξνκεζεπηέο 

εζσηεξηθνχ 

 1.715.000  

50-00-000000 Καιιίαο Γ. 760.000   

50-00-000001 Πξνδξνκίδεο Δ. 270.000   

50-00-000002 Φατηαηδφγινπ Δ. 685.000   

52 Σξάπεδεο –   63.000 
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Λνγ.βξαρππξφζεζκ

σλ ππνρξεψζεσλ 

52-00 Σξάπεδεο-

βξαρππξφζεζκα 

δάλεηα 

 63.000  

52-00-000001 Γάλεην Alpha 38.000   

52-00-000002 Γάλεην Πεηξαηψο 25.000   

53 Πηζησηέο Γηάθνξνη   439.850 

53-90 Δπηηαγέο πιεξσηέεο  439.850  

53-90-000000 Δπηηαγέο πιεξσηέεο 417.850   

53-90-000001 Δπηηαγέο πιεξσηέεο 

Λ.2013 

22.000   

54 Τπνρξεψζεηο απφ 

θφξνπο - ηέιε 

  197.218,20 

54-08 Λνγαξηαζκφο 

Δθθαζάξηζεο θφξσλ 

–ηειψλ -

ραξηνζήκσλ 

 197.218,20  

54-08-000000 Λνγ. Δθθαζάξηζεο 

θφξσλ 2012 

197.218,20   

 ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

  7.168.250,30 

 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 

ΣΑΞΖ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

   

08 Γηάθνξνη 

ινγαξηαζκνί ηάμεο 

παζεηηθνχ 

  300.000 

08-00-000000 Τπεξαμία παγίσλ 

Ν.1297/72 

300.000   
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ΑΡΥΗΚΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ «ΠΗΗΝΑ Α.Δ» ΣΖ 30/04/12 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ                Αμία θηήζεο     Απνζβέζεηο       Αλαπ/ζηε  

                                                                                                                     αμία 

Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

16 Αζψκαηεο αθηλεηνπνίεζεηο  

θαη έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο              44.057,82          44.057,81         0,01 

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

10 Δδαθηθέο εθηάζεηο                                                                      530.000,00   

11 Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ  1.967.148,00           615.934,00      1.351.214,00 

12 Μερ/ηα-Σερλ.Δγθαη.-Λνηπ.Μερ.Δμ.     6.735,51           6.735,47                     0,04 

13 Μεηαθνξηθά κέζα                          126.059,00            115.521,00         10.538,00 

14 Έπηπια&Λνηπφο εμνπιηζκφο                 4.352,29,00           4.352,28         0,01 

18 πκκεηνρέο θαη ινηπέο 

καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο                               290,75 

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

 

Απνζέκαηα 

20 Δκπνξεχκαηα             1.457.932,00 

Απαηηήζεηο 

30 Πειάηεο              963.000,00 

33 Υξεψζηεο δηάθνξνη            1.202.275,56 

Γηαζέζηκα 

38 Υξεκαηηθά δηαζέζηκα            1.653.000,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ          7.168.250,30 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΖ ΥΡΔΩΣΗΚΟΗ 

04 Γηάθνξνη ινγ/ζκνη ηάμεο ρξεσζηηθνί     300.000,00 

 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

40 Κεθάιαην                                                               2.100.000,00 

41 Απνζεκ.Γηαθ. Αλαπξνζαξκνγήο 

-Δπηρνξ.επελδχζεσλ                   1.601.188,00 

42 Απνηειέζκαηα εηο λένλ       750.308,16 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

45 Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα       301.686,01 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

50 Πξνκεζεπηέο                1.715.000,00 

52 Σξάπεδεο-Λνγ. Βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ      63.000,00 

53 Πηζησηέο Γηάθνξνη       439.850,00 

54 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο –ηέιε      197.218,20 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ     7.168.250,30  

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΖ ΠΗΣΩΣΗΚΟΗ 

08 Γηάθνξνη ινγαξηαζκνη πιεξνθνξηψλ πηζησηηθνί    300.000,00 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΤΠΟ 

ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΠΗΗΝΑ Α.Δ» ΜΔ 30/04/12 

 

ΥΡΔΩΖ 

Απνζέκαηα Δκπνξεπκάησλ Έλαξμεο ρξήζεο 

20.00 Δκπνξεχκαηα               1.280.000,00 

Αγνξέο Δκπνξεπκάησλ ρξήζεο 

20.01 Αγνξέο εκπνξεπκάησλ       600.000,00 

Μείνλ:Απνζέκαηα ηέινπο ρξήζεο 

20.00 Δκπνξεχκαηα                       -1.457.937,00 

          422.063,00 

Οξγαληθά έμνδα 

60 Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ      122.446,00 

62 Παξνρέο ηξίησλ        40.900,00 

63 Φφξνη-ηέιε         8.500,00 

66 Απνζβέζεηο        350.000,00 

χλνιν θφζηνπο εζφδσλ       943.909,00 

Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο       986.091,00 

χλνιν                          1.930.000,00 

ΠΗΣΩΖ 

 Οξγαληθά Έζνδα 

70 Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ       530.000,00 

73 Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ                   1.400.000,00 

χλνιν                 1.930.000,00 
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ΦΤΛΛΟ ΜΔΡΗΜΟΤ ΣΩΝ ΚΑΣ’ ΔΗΓΟ ΔΞΟΓΩΝ ΜΔ 30/04/12 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΠΟΑ 

ΔΞΟΓΑ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΔΞΟΓΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΓΗΑΘΔΖ 

60Ακνηβέο& έμνδα 

πξνζσπηθνχ  

62Παξνρέο ηξίησλ  

63 Φφξνη-ηέιε  

66Απνζβέζεηο   

122.446,00 

 

 

40.900,00 

 

8.500,00 

350.000,00 

8.5712,20 

 

 

28.630,00 

 

5.950,00 

245.000,00 

36.733,80 

 

 

12.270,00 

 

2.550,00 

105.000,00 

 

ΤΝΟΛΑ 521.846,00 365.292,20 156.553,80 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ «ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ» ΣΖ ΤΠΟ 

ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΠΗΗΝΑ Α.Δ» ΜΔ 30/04/12 

 

Κχθινο εξγαζηψλ (Πσιήζεηο)     1.930.000,00 

Μείνλ:Κφζηνο πσιήζεσλ      -422.063,00 

Μηθηά θέξδε Δθκεηάιιεπζεο      1.507.937,00 

Μείνλ: Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο     365.292,20 

 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο     156.553,80 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ ΥΡΖΖ     986.091,00 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ «ΠΗΗΝΑ Α.Δ.» ΜΔ 30/04/12 

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο     986.091,00 

Μείνλ θφξνο εηζνδήκαηνο      197.218,20 

(πληειεζηήο θόξνπ άξζξνπ 111 ηνπ λ. 2238/94 γηα ηε ρξήζε 2013 είλαη 26%, 

ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο 4110/13 & 4172/13) 

Κέξδε πξνο δηάζεζε       788.872,80 

 Ζ δηάζεζε θεξδψλ ζα γίλεη σο εμήο:  

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ        39.443,64 

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λένλ      749.429,16 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ππνβάιιεηαη δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) , εληφο 

ηεζζάξσλ κελψλ (4) θαη δέθα (10) εκεξψλ (άξζξν 107, παξ. 2
α
 ηνπ Ν.2238/94, φπσο 

ηζρχεη). Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αθνξά ζηε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ 01/01/12 έσο θαη 30/04/12, νπφηε θαη απνθαζίζηεθε απφ 

ηε Γεληθή πλέιεπζε ε ιχζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Ζ ελ ιφγσ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 

είλαη κηθξφηεξε ησλ δψδεθα (12) κελψλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα ππνινγηζηεί 

θαη πξνθαηαβνιή θφξνπ κε ζπληειεζηή 80%,  δεδνκέλνπ φηη απηή είλαη δπλαηφλ λα 

ζπκςεθηζηεί ζην κέιινλ, θαζψο ε εηαηξία πθίζηαηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθθαζάξηζεο θαη δελ έρεη δηαθφςεη πιήξσο ηηο εξγαζίεο ηεο.  

 Δπηπιένλ, νη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο 

δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.2190/20. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 

παξ. 1 ηνπ Ν.2859/00, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο 

γηα ιχζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία 

Γ.Ο.Τ. ηα εμήο: 

- Ζ απφθαζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ ζα αλαθέξεη φηη ε ε αλψλπκε 

εηαηξία ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε θαη ηνπο εθθαζαξηζηέο πνπ έρνπλ νξηζηεί 

- Σν πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο , ε νπνία απνθάζηζε ηε ιχζε ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο 

- πκπιεξσκέλν ην εηδηθφ έληππν Μ3 , πνπ αλαθέξεηαη ζε κεηαβνιέο πνπ 

αθνξνχλ ζηα λνκηθά πξφζσπα 

- Πξνζθνκίδνληαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, πνπ είραλ 

ζεσξεζεί, πξνο αθχξσζε θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 
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Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη απφ 01/01/13,  Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ, ζεσξνχληαη λέα θνξνινγηθά ζηνηρεία ή 

επαλαζεσξνχληαη ηα παιηά . Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη επάλσ 

ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία λα ππάξρεη ε έλδεημε «ππφ εθθαζάξηζε».  

Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο γίλνληαλ απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο, γηα παξάδεηγκα ζηε 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο, θαη πξνέθππηαλ δηαθνξέο απνηίκεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ 

απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο,  ζα έπξεπε λα δηελεξγεζνχλ νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο , ψζηε 

λα ηαθηνπνηεζνχλ ινγηζηηθά νη δηαθνξέο απηέο. 

ηε ζπλέρεηα θαη δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξία έρεη εηζέιζεη ζην ζηάδην ηεο 

εθθαζάξηζεο, δηελεξγνχληαη νη εγγξαθέο ξεπζηνπνίεζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηαθηνπνίεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

εηαηξίαο. 

Δθπνίεζε αθηλήησλ 

χκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε απνγξαθήο πνπ ζπληάρζεθε θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

εθθαζάξηζεο, ε εηαηξία «ΠΗΗΝΑ ΑΔ» δηαζέηεη δχν αθίλεηα. πγθεθξηκέλα, δηαζέηεη 

έλα αγξνηεκάρην ζην Ν.Ρχζην (ινγ. 10-00-000000), αμίαο 530.000€, ην νπνίν έρεη 

εηζθέξεη ζηελ εηαηξία ν κέηνρνο Πνπιηφπνπινο Γ.,  θαη έλα θαηάζηεκα επί ηεο νδνχ 

Σζηκηζθή 125 (ινγ. 11-00-0000000). Σν θαηάζηεκα έρεη αλαπφζβεζηε αμία 

1.351.214€.  

χκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ Κ.Ν.2190/20, φπσο ηζρχεη, νη εθθαζαξηζηέο 

κπνξνχλ λα εθπνηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο εηαηξίαο, ηελ εηαηξηθή επηρείξεζε ζην ζχλνιφ 

ηεο ή θιάδνπο απηήο ή κεκνλσκέλα πάγηα ζηνηρεία ηεο, αιιά κεηά ηελ πάξνδν 

ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ (4) 

κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο, θάζε κέηνρνο ή θαη δαλεηζηήο ηεο κπνξνχλ λα 

δεηήζνπλ απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, λα θαζνξίζεη ηελ 

θαηψηεξε ηηκή πψιεζεο ησλ αθηλήησλ, θιάδσλ ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

εηαηξίαο, ε απφθαζε δε απηνχ δεζκεχεη ηνπο εθθαζαξηζηέο θαη δελ ππφθεηηαη ζε 

ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα"
47

.  

Γεγνλόο: ηηο 05/09/12 πνπιήζεθε ην θαηάζηεκα επί ηεο νδνχ Σζηκηζθή 153 ζην 

ηίκεκα ηνπ 1.500.000€. Ζ πψιεζε έγηλε ηνηο κεηξεηνίο (γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο) , 

                                                           
47

 Άρκρο 49 §4 του Κ.Ν.2190/20 
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ζπληάρζεθε ζπκβφιαην θαη θαηαβιήζεθε θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ (δελ 

νθείιεηαη ΦΠΑ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε).  

Με ηελ αμία ηεο πψιεζεο δηελεξγείηαη ε εμήο ινγηζηηθή εγγξαθή ζην εκεξνιφγην 

ηακείνπ: 

    05/09/12     

11Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηίξηνπ-   615.934,00       

Σερληθά έξγα 

11-99-000000 Απνζβεζκέλν θηίξην επί 

ηεο νδνχ Σζηκηζθή 615.934,00 

  11Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηίξηνπ-   615.934,00  

  Σερληθά έξγα 

  11-00-000000 θηίξην επί ηεο νδνχ  

  Σζηκηζθή 153      615.934,00 

Σαθηνπνίεζε αληίζεηνπ ινγαξηαζκνχ 

    05/09/12     

38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 1.500.000,00 

38-03-000000 Λνγαξηαζκφο ΔΣΔ  1.500.000,00 

  11Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηίξηνπ-   1.500.000,00       

  Σερληθά έξγα 

  11-00-300000Πσιήζεηο θηίξησλ  

εμαηξνχκελεο ΦΠΑ   1.500.000,00 

Πψιεζε αθηλήηνπ σο ζπκβφιαην Νν.............. 

    05/09/12     

11Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηίξηνπ-   1.500.000,00       

Σερληθά έξγα 

11-00-300000Πσιήζεηο θηίξησλ  

εμαηξνχκελεο ΦΠΑ   1.500.000,00 

  11Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηίξηνπ-   1.500.000,00       

  Σερληθά έξγα 

  11-00-000000 θηίξην επί ηεο νδνχ  

  Σζηκηζθή 153      1.500.000,00 

Σαθηνπνίεζε ινγαξηαζκψλ  

ζε κεηαθνξά  
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απφ κεηαθνξά 

    05/09/12     

11Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηίξηνπ-   148.786,00  

Σερληθά έξγα 

11-00-000000 θηίξην επί ηεο νδνχ  

Σζηκηζθή 153      148.786,00 

  81 Έθηαθηα θαη αλόξγαλα απνηειέζκαηα 148.786,00 

  81-03-000000 θέξδε απφ  

εθπνίεζε αθηλήηνπ    148.786 

Κέξδε απφ πψιεζε θηηξίνπ 

 

Γεγνλόο: ηηο 10/09/12, εθπνηήζεθε ζηελ αμία ησλ 600.000,00 επξψ ην αγξνηεκάρην 

ζην Ν.Ρχζην, ην νπνίν είρε εηζθέξεη ν κέηνρνο Πνπιηφπνπινο Γ.   

    10/09/12     

38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 600.000,00 

38-03-000000 Λνγ/νο ΔΣΔ 600.000,00 

10 Δδαθηθέο εθηάζεηο-   600.000,00  

10-00-000000 Αγξνηεκάρην  

ζην Ν.Ρχζην 600.000,00 

Δθπνίεζε αγξνηεκαρίνπ κε ην ζπκβφιαην Νν.... 

    10/09/12     

10 Δδαθηθέο εθηάζεηο-                         70.000,00  

10-00-000000 Αγξνηεκάρην ζην Ν.Ρχζην 70.000,00 

  81 Έθηαθηα θαη αλόξγαλα απνηειέζκαηα 70.000,00 

  81-03-000000 θέξδε απφ  

εθπνίεζε αθηλήηνπ    70.000,00 

Δκθάληζε θεξδψλ απφ εθπνίεζε αγξνηεκαρίνπ 

εκείσζε:  

α) ε πεξίπησζε πνπ ε εθθαζάξηζε γηλφηαλ θαηά ην έηνο 2013 θαη ε πψιεζε ησλ 

παξαπάλσ αθηλήησλ γίλνληαλ κεηά ηελ 01/01/14, ζα νθείινληαλ θφξνο ππεξαμίαο γηα 

ηελ κεηαβίβαζε ησλ παξαπάλσ αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4172/13. 
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β) ε πεξίπησζε πνπ ην παξαπάλσ αγξνηεκάρην, ην απνθηνχζε ν κέηνρνο πνπ ην είρε 

εηζθέξεη ζηελ αλψλπκε εηαηξία,  θαηά ηε ζχζηαζή ηεο, ε απφθηεζε απηή , ζα 

απνηεινχζε γηα ηνλ κέηνρν, ηεθκαξηή δαπάλε ζχκθσλα κε  ην άξζξν 17 πεξ. γ' 

λ.2238/1994 , εθηφο θαη αλ ε απφθηεζή ηνπ γίλνληαλ θαηά  ηελ πεξίνδν, πνπ  ίζρπε  ε 

αλαζηνιή ηνπ ηεθκεξίνπ απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

(ΠΟΛ.1069/20-3-2012). 

Γεγνλόο: ηηο 12/09/12 πνπιήζεθαλ ηα εξγαιεία ηεο επηρείξεζεο ζε αληαγσλίζηξηα 

επηρείξεζε, κε ηελ επσλπκία «PLUS», ζηελ αμία ησλ 3.000 €, πιένλ ΦΠΑ 23% ηνηο 

κεηξεηνίο (γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο). Δθδφζεθε ην αζεψξεην ηηκνιφγην Νν... θαη ην 

ζρεηηθφ ζεσξεκέλν Γειηίν Απνζηνιήο Νν.... 

     12/09/12     

12 Μερ/ηα –Σερλ. Δγθαη.-                     6.735,47 

Λνηπ.κεραλ. εμνιπηζκόο 

12-03-00-000000 Δξγαιεία  6.735,47 

  12 Μερ/ηα –Σερλ. Δγθαη.-                     6.735,47 

Λνηπ.κεραλ. εμνιπηζκόο   

Λνηπ.κεραλ. εμνιπηζκφο 

12-99-000003  Δξγαιεία   6.735,47 

Μεηαθνξά αληίζεηνπ ινγαξηαζκνχ 

    12/09/12     

38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα  3.690,00  

38-03-000000 Λνγ/νο ΔΣΔ 3.690,00 

  12 Μερ/ηα –Σερλ. Δγθαη.- 3.000,00 

Λνηπ.κεραλ. εμνιπηζκόο 

12-03-00...... Δξγαιεία  3.000,00 

54 Τπνρξεώζεηο από   690,00 

θόξνπο-ηέιε 

54.00.000023  Πσιήζεηο κε ΦΠΑ 23%  690,00 

Δθπνίεζε εξγαιείσλ σο ηηκνιφγην Νν....θαη Γειηίν απνζηνιήο ...... 

    12/09/12     

12 Μερ/ηα –Σερλ. Δγθαη.- 2.999,96 

Λνηπ.κεραλ. εμνιπηζκόο 

12-03-00 Δξγαιεία         2.999,96 

  81Έθηαθηα & Αλόξγαλα απνηειέζκαηα  2.999,96 
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  81-03-02 Κέξδε απφ εθπνίεζε 

Μερ/ηα –Σερλ. Δγθαη.- Λνηπ.κεραλ. εμνιπηζκφο 2.999,96 

Δκθάληζε θεξδψλ απφ πψιεζε εξγαιείσλ 

Γεγνλόο: ηηο 15/09/12 πνπιήζεθε ην θνξηεγφ απηνθίλεην ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν 

ζηελ απνγξαθή εκθαλίδεηαη κε αλαπφζβεζηε αμία 10.538 επξψ. πγθεθξηκέλα, 

πνπιήζεθε ζηελ ηηκή ησλ 10.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ 23%, ζηελ εηαηξία «Αλησλίνπ 

Α.Δ.».  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξαδείγκαηνο ζεσξνχκε φηη ην ελ ιφγσ θνξηεγφ 

απηνθίλεην, ιφγσ ηεο επηθείκελεο εθθαζάξηζεο,  δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα  01/05/12-15/9/12. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ρξεηάδεηαη λα ππνινγηζηνχλ 

απνζβέζεηο γηα ην ελ ιφγσ   δηάζηεκα. Χο εθ ηνχηνπ νη εγγξαθέο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ είλαη νη εμήο: 

    15/09/12     

13 Μεηαθνξηθά κέζα                          115.521,00 

13-99-000002 Απνζβ/λν θνξηεγφ ΝΗΖ 6116 115.521,00 

   13 Μεηαθνξηθά κέζα   115.521,00 

  13-02-000000 Φνξηεγφ ΝΗΖ 6116  115.521,00 

Μεηαθνξά αληίζεηνπ ινγαξηαζκνχ 

    15/09/12     

38 Υξεκαηηθά δηαζέζηκα     12.300,00 

38-03-000000 Λνγαξηαζκφο ΔΣΔ 12.300,00 

  13 Μεηαθνξηθά κέζα           10.000,00 

  13-02-000000 Φνξηεγφ ΝΗΖ 6116  10.000,00 

  54 Τπνρξεώζεηο από Φόξνπο – Σέιε 2.300,00 

  54-00-04-023 ΦΠΑ πψιεζεο παγίσλ   

κε ζπληειεζηή 23% 2.300,00  

Πψιεζε θνξηεγνχ σο ΣΗΜ-ΓΑ Νν..... 

    15/09/12     

81 Έθηαθηα & Αλόξγαλα απνηειέζκαηα          538,00 

81.02.03 Εεκίεο εθπνίεζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 538,00 

  13 Μεηαθνξηθά κέζα    538,00 

  13-02-000000 Φνξηεγφ ΝΗΖ 6116                538,00 

Δκθάληζε δεκηψλ απφ εθπνίεζε θνξηεγνχ ΝΗΖ 6116 
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Γεγνλόο: ηηο 15/09/12 πνπιήζεθε επίζεο ζηελ εηαηξία «Αλησλίνπ Α.Δ», ε ζπζθεπή 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ απνγξαθή σο πιήξσο απνζβεζκέλε (αμία 0,01 επξψ), ζηελ 

ηηκή ησλ 500,00 επξψ, πιένλ ΦΠΑ 23%.Χο εθ ηνχηνπ δηελεξγήζεθαλ νη εμήο 

εγγξαθέο: 

     15/09/12     

14 Έπηπια & Λνηπόο Δμνπιηζκόο 4.352,28 

14-99-000005 Απνζβ/λεο ζπζθεπέο ηερλ. 

δεκηνπξγ.δηαθ. ζπλζ. πεξηβ. 4.352,28 

  14 Έπηπια & Λνηπόο Δμνπιηζκόο   4.352,28 

  14-05-000000 πζθεπέο ηερλ. 

δεκηνπξγ.δηαθ. ζπλζ. πεξηβ.4.352,28 

Σαθηνπνίεζε αληίζεηνπ ινγαξηαζκνχ 

 

    15/09/12     

38 Υξεκαηηθά δηαζέζηκα     615,00  

38-03-000000 Λνγαξηαζκφο ΔΣΔ      615,00 

   14 Έπηπια & Λνηπόο Δμνπιηζκόο  500,00 

  14-05-000000 πζθεπέο ηερλ. 

δεκηνπξγ.δηαθ. ζπλζ. πεξηβ.          500,00 

54 Τπνρξεώζεηο από Φόξνπο – Σέιε 115,00 

  54-00-04-023 ΦΠΑ πψιεζεο παγίσλ  

                         κε ζπληειεζηή 23% 115,00 

Πψιεζε επηζηεκνληθήο ζπζθεπήο 

    15/09/12     

14 Έπηπια & Λνηπόο Δμνπιηζκόο   499,99 

14-05-000000 πζθεπέο ηερλ. 

δεκηνπξγ.δηαθ. ζπλζ. πεξηβ.499,99  

  81 Έθηαθηα & Αλόξγαλα Απνηειέζκαηα   499,99 

  81-03-02 Κέξδε απφ εθπνίεζε 

Μερ/ηα –Σερλ. Δγθαη.-  

Λνηπ.κεραλ. εμνιπηζκφο 499,96 

Δκθάληζε θεξδψλ απφ ηελ πψιεζε επηζηεκνληθήο ζπζθεπήο 
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Γεγνλόο: Ο ινγαξηαζκφο 16, εκθαλίδεηαη πιήξσο απνζβεζκέλνο (αμία 0,01 ιεπηά 

ηνπ επξψ) . Χο εθ ηνχηνπ ζηηο 15/09/12, ην ππφινηπφ ηνπ κεηαθέξεηαη απεπζείαο,   

ζηνλ ινγαξηαζκφ 88-01-00-000 (θαζαξέο δεκίεο εθθαζάξηζεο) σο εμήο: 

 

 

     15/09/12     

16 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο & Έμνδα πνιπεηνύο απόζβεζεο  44.057,81 

16-99 Απνζβεζκέλεο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  

 & Έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 44.057,81 

  16 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο     44.057,81 

& Έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 

16-14 Έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ ππαγ. ΦΠΑ 44.057,81 

Σαθηνπνίεζε αληίζεηνπ ινγαξηαζκνχ 

    15/09/12     

88 Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε 0,01 

88-01 Εεκίεο εθθαζάξηζεο 0,01 

16 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο     0,01 

& Έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 

16-14 Έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ ππαγ. ΦΠΑ 0,01 

Μεηαθνξά αλαπφζβεζηεο αμίαο εμφδσλ αγνξάο παγίσλ ζηηο δεκίεο εθθαζάξηζεο. 

Γεγνλόο: ηηο 15/09/2012 επεζηξάθεθε εγγχεζε ελνηθίνπ απφ απνζήθε πνπ 

δηαηεξνπζε ε αλψλπκε εηαηξία ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο, χςνπο 290,75€. Χο εθ 

ηνχηνπ δηελεξγήζεθε ε εμήο εγγξαθή: 

    15/09/12     

38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα    290,75 

38-00-000000 Σακείν 290,75 

  18 πκκεηνρέο & Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο  290,75 

 18-11-000000 Γνζκέλεο Δγγπήζεηο Δλνηθίνπ 290,75 

Δπηζηξνθή Δγγχεζεο Δλνηθίνπ 

Γεγνλόο: ηηο 20/09/2012 πνπιήζεθε ην 80% ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ απνγξαθή έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο ζηελ ηηκή απνηίκεζε ηεο πιένλ ΦΠΑ 23%. 

πγθεθξηκέλα, πνπιήζεθαλ 4.000 αληιίεο πηζηλψλ ζηελ αμία ησλ 291,5864€/αλά 

αληιία ζηνλ κέηνρν Αλδξεάδε Υ., ν νπνίνο ελ ησ κεηαμχ έρεη θάλεη έλαξμε εξγαζηψλ 

ζε αηνκηθή επηρείξεζε κε ην ίδην αληηθείκελν ηεο ππφ εθθαζάξξηζε αλψλπκεο 
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εηαηξίαο. Σν ππφινηπν 20% ησλ εκπνξεπκάησλ, ήηνη 1.000 αληιίεο παξαδφζεθαλ 

ζηνλ δεχηεξν κέηνρν ηεο εηαηξίαο, Πνπιηφπνπιν Γ., πξνθεηκέλνπ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη σο ηδηψηεο (γηα ηελ δηθή ηνπ πηζίλα θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπ, θιπ.). 

Καηφπηλ ηνχηνπ, αθνινπζνχλ νη εμήο εγγξαθέο 

 

    20/09/12     

30 Πειάηεο     1.434.605,10 

30-00-000002 Πειάηεο 

Αλδξεάδε Υ. 1.434.605,1€ 

  70 Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ   1.166.345,60 

  70-00-000023 Πσιήζεηο Υνλδξηθέο  

                        κε 23% ΦΠΑ 1.166.345,60€ 

 54 Τπνρξεώζεηο από Φόξνπο – Σέιε 268.259,49 

 54-00-04-023 ΦΠΑ Πσιήζεσλ 23% 268.259,49 

Πψιεζε Δκπνξεπκάησλ ζηνλ Αλδξεάδε Υ. 

    20/09/12     

38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 1.434.605,10 

38-03-000001 Καηαζέζεηο φςεσο ΔΣΔ 1.434.605,10 

 30 Πειάηεο     1.434.605,10 

 30-00-000002 Πειάηεο 

 Αλδξεάδε Υ. 1.434.605,10 

Δμφθιεζε ΣΗΜ-ΓΑ Νν...... απφ ηνλ Αλδξεάδε Υ. 

    20/09/12     

38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 358.651,27 

38-03-000001 Καηαζέζεηο φςεσο ΔΣΔ 358.651,27 

 78 Ηδηνπξαγσγή Παγίσλ θαη Υξήζηκεο Πξνβιέςεηο 291.586,40 

 78-10-00023 Αμία Υνξεγνχκελσλ Απνζεκάησλ κε 23% 291.586,40 

 54 Τπνρξεώζεηο από Φόξνπο – Σέιε 67.064,872 

 54-00-04-023 ΦΠΑ Πσιήζεσλ 23% 67.064,872 

Δηδηθφ ηνηρείν Απηνπαξάδνζεο Νν........ 

 

Γεγνλόο: ηηο 21/09/2012 ν πειάηεο Απνζηφινπ Π. εμνθιεί ηηο νθεηιέο ηνπ πξνο ηελ 

ππφ εθθαζάξηζε εηαηξία. Αθνινπζεί ε εμήο εγγξαθή: 

    21/09/12     
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38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 963.000,00 

38-03-000001 Καηαζέζεηο φςεσο ΔΣΔ 963.000,00 

 30 Πειάηεο 963.000,00 

 30-00-000001 Πειάηεο Απνζηφινπ Π. 963.000,00 

Δμφθιεζε ΣΗΜ-ΓΑ Νν...... & Νν....... 

Γεγνλόο: Απνθαζίζηεθε ν κέηνρνο Αλδξεάδεο Υ. λα εηζπξάμεη ηηο 

κεηαρξνλνινγεκέλεο εηζπξαθηέεο επηηαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ απνγξαθή ηεο ππφ 

εθθαζάξηζε εηαηξίαο. Χο εθ ηνχηνπ, δηελεξγείηαη ε αθφινπζε εγγξαθή: 

    21/09/12     

33 Υξεώζηεο Γηάθνξνη 1.044.501,00 

33-09-000000 Γνζνιεπηηθφο Λνγ/ζκφο Αλδξεάδε Υ. 1.044.501,00 

 33 Υξεώζηεο Γηάθνξνη 1.044.501,00 

 33-90-000000 Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο  

 Μεηαρξνλνινγεκέλεο 2012  1.044.501,00 

Μεηαθνξά Απαίηεζεο απφ Μεηαρξνλνινγεκέλεο Δπηηαγέο ζηνλ Αλδξεάδε Υ. 

 

Γεγνλόο: Ο Αλδξεάδεο Υ. ζχκθσλα κε ην δηαιπηηθφ ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο 

αλαιακβάλεη ηελ απνπιεξσκή καθξνρξφληνπ δαλείνπ ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο. . Χο εθ 

ηνχηνπ, δηελεξγείηαη ε αθφινπζε εγγξαθή: 

    21/09/12     

45 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 301.686,01 

45-10-000001 Γάλεην Πεηξαηψο 301.686,01 

 53 Πηζησηέο Γηάθνξνη 301.686,01 

 53-14-00-0000 Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ζε  

 Μέηνρν Αλδξεάδε Υ. 301.686,01 

Αλάιεςε Τπνρξέσζεο Απνπιεξσκήο Γαλείνπ απφ ηνλ Αλδξεάδε Υ. βάζεη 

δηαιπηηθνχ 

Γεγνλόο: ηηο 22/09/2012 εμνθιήζεθαλ νη πξνκεζεπηέο Καιιίαο Γ., Πξνδξνκίδεο 

Δ., Φατηαληδφγινπ Δ. Καη έγηλαλ νη εμήο εγγξαθέο: 

    22/09/12     

38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα        1.715.000,00 

38-03-000001 Καηαζέζεηο φςεσο ΔΣΔ €1.715.000,00 

 50 Πξνκεζεπηέο    1.715.000,00 

 50-00-000000 Καιιίαο Γ. 760.000,00 
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 50-00-000001 Πξνδξνκίδεο Δ. 270.000,00 

 50-00-000002 Φατηαληδφγινπ Δ 685.000,00 

Δμφθιεζε Πξνκεζεπηψλ σο ΣΗΜ Νν........... 

 

Γεγνλόο: Με βάζε ην δηαιπηηθφ ηεο εηαηξίαο ν Αλδξεάδεο Υ. αλέιαβε ηελ 

απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ πνπ είραλ ιεθζεί απφ ηηο Σξάπεδεο Alpha Bank θαη 

Πεηξαηψο θαη ην ππφινηπν ησλ νπνίσλ εκθαλίδεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο αξρηθήο απνγξαθήο ηεο ππφ εθθαζάξηζε αλψλπκεο εηαηξίαο. . Χο εθ 

ηνχηνπ, γίλεηαη  ε εμήο ινγηζηηθή εγγξαθή: 

    22/09/12     

52 Σξάπεδεο – Λνγ/ζκνί Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 63.000,00 

52-00-000000 Γάλεην Alpha Bank 38.000,00 

52-02-000000 Γάλεην Πεηξαηψο 25.000,00 

 53 Πηζησηέο Γηάθνξνη     63.000,00 

 53-14-00-0000 Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  

 ζε Μέηνρν Αλδξεάδε Υ. 63.000,00 

Αλάιεςε Τπνρξέσζεο Δμφθιεζεο Γαλείσλ βάζεη δηαιπηηθνχ 

 

Γεγνλόο: Ο Αλδξεάδεο Υ. αλέιαβε βάζεη δηαιπηηθνχ θαη ηελ πιεξσκή ησλ επηηαγψλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή απνγξαθή ηεο ππφ εθθαζάξηζε αλψλπκεο εηαηξίαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, δηελεξγείηαη ε εμήο ινγηζηηθή εγγξαθή: 

    22/09/12     

53 Πηζησηέο Γηάθνξνη    439.850,00 

53-90-000000  Δπηηαγέο Πιεξσηέεο 2012 417.850,00 

53-90-000001 Δπηηαγέο Πιεξσηέεο 2013 22.000,00  

 33 Υξεώζηεο Γηάθνξνη   439.850,00 

 33-09-000000 Γνζνιεπηηθφο Λνγ/ζκφο  

 Αλδξεάδε Υ. 439.850,00 

Αλάιεςε Τπνρξέσζεο Σαθηνπνίεζεο ησλ Δπηηαγψλ Πιεξσηέεσλ απφ ηνλ Αλδξεάδε 

Υ. βάζεη δηαιπηηθνχ 

 

Γεγνλόο: ηηο 15/10/2012 απνδίδεηαη ν ΦΠΑ ηνπ κήλα επηεκβξίνπ πνπ είλαη 

ζπλνιηθά 338.429,36€. ηε ζπλέρεηα θαη κε παξαζηαηηθφ ηελ πεξηνδηθή δήισζε ηνπ 
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ΦΠΑ κελφο επηεκβξίνπ δηελεξγείηαη ζην εκεξνιφγην ηακείνπ ε εμήο ινγηζηηθή 

εγγξαθή: 

 

 

 

    15/10/12     

54 Τπνρξεώζεηο από Φόξνπο – Σέιε 338.429,36 

54-00-04-023 ΦΠΑ Πσιήζεσλ 23% 338.429,36 

 38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα    338.429,36 

 38-03-000001 Καηαζέζεηο φςεσο ΔΣΔ 338.429,36 

Δμφθιεζε ΦΠΑ επηεκβξίνπ 2012 

 

 Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ εγγξαθέο, ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ   

33-09-000000 Γνζνιεπηηθφο Λνγ/ζκφο Αλδξεάδε Υ. , είλαη ρξεσζηηθφ θαη αλέξρεηαη 

ζηηο   604.651 €. Δπηπιένλ, ν ινγαξηαζκφο  53-14-00-0000 Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο  ζε Μέηνρν Αλδξεάδε Υ., εκθαλίδεη πηζησηηθφ ππφινηπν, χςνπο 

364.686,01€. Πξνθεηκέλνπ νη παξαπάλσ ινγαξηαζκνί λα εκθαληζηνχλ ζηνλ Σειηθφ 

Ηζνινγηζκφ Δθθαζάξηζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηελεξγεζεί ε παξαθάησ εγγξαθή, 

έηζη ψζηε,  λα απεηθνληζηεί κε αθξίβεηα ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο απαηηήζεσλ ή 

ππνρξεψζεσλ ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο, πξνο ηνλ κέηνρν Αλδξεάδε Υ. Καηφπηλ 

ηνχηνπ δηελεξγείηαη θαη ε εμήο εγγξαθή ζηηο 15/10/12 

    15/10/12     

53 Πηζησηέο Γηάθνξνη   364.686,01 

53-14-00-0000 Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  

ζε Μέηνρν Αλδξεάδε Υ. 364.686,01 

  33 Υξεώζηεο Γηάθνξνη          364.686,01 

 33-09-000000 Γνζνιεπηηθφο Λνγ/ζκφο Αλδξεάδε Υ. 364.686,01 

Κιείζηκν ηνπ ινγαξηαζκνχ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ κέηνρν Αλδξέδε Υ. 

          

Γεγνλόο:  Δπίζεο, ζηηο 15/10/12, πιεξψζεθε ν θφξνο εηζνδήκαηνο, πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ 01/01/12-30/04/12 θαη δηελεξγήζεθε ε εμήο εγγξαθή : 

    15/10/12     

54 Τπνρξεώζεηο από Φόξνπο – Σέιε  197.218,20 

54-08-000000 Λνγ/ζκφο Δθθαζάξηζεο  
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Φφξσλ 2012 197.218,20 

  38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα   197.218,20 

 38-03-000001 Σξάπεδα ΔΣΔ 197.218,20 

Πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ηειεπηαίαο ρξήζεο 

          

 

 ηηο 16/10/2012 θαη αθνχ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο ηεο 

εθθαζάξηζεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εηζπξαρζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο θαη λα εμνθιεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο θαη αθνχ έρνπλ 

ξεπζηνπνηεζεί ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο, απνθαζίδεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο 

κε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε λα γίλεη ε παχζε εξγαζηψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. 

πλεπψο, κε εκεξνκελία 16/10/2012 πνπ νξίδεηαη σο εκέξα παχζεο ησλ εξγαζηψλ 

ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ζπληάζζεηαη πξνζσξηλφ ηζνδχγην σο εμήο: 

ΠΡΟΩΡΗΝΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΖ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΠΗΗΝΑ 

Α.Δ» ΜΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 16/10/12 

 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΑ 

 ΥΡΔΩΣΗΚΟ ΠΗΣΩΣΗΚΟ 

20 Δκπνξεχκαηα 

20-00-000000 Απνζέκαηα Σζηκηζθή 

(έλαξμεο εθθαζάξηζεο) 

1.457.932,00 

 

33 Υξεψζηεο Γηάθνξνη 

33-13-000001 Πξνθαηαβνιή Φφξνπ 

Δηζνδήκαηνο Υξ. 2012 

33-09-000000 Γνζνιεπηηθφο Λνγ/ζκφο  

397.739,55 

 

38 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 

38-00-000000 Σακείν  

38-03-000001 Σξάπεδα ΔΣΔ 

4.275.504,70 

 

40 Κεθάιαην  

40-00-000000 Αλδξεάδεο Υ. 

40-00-000001 Πνπιηφπνπινο Γ. 

 

2.100.000,00 

41 Απνζεκαηηθά – Γηαθνξέο 

Αλαπξνζαξκνγήο – Δπηρ. Δπελδ. 

 
1.601.188,00 



52 
 

41-02-000000 Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 

41-05-000000 Έθηαθηα Απνζεκαηηθά 

41-07-000000 Τπεξαμία Αλαπξ. 

Ν.2065/92 

41-11-000000 Πξνβιέςεηο Απηνηειψο  

41-08-00-000 Αθνξνιφγεην 

Απνζεκαηηθφ Ν.1892/90 

41-90-00-000 Απνζεκαηηθά απφ 

απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα 

41-91-00-000 Απνζεκαηηθά απφ έζνδα 

θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν 

42 Απνηειέζκαηα εηο λένλ 

42-00-000000 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λενλ 

ρξήζεο 2012  

42-00-000001 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λένλ 

ρξήζεο 2011 

 

750.308,16 

70 Πσιήζεηο Δκπ/ησλ 

70-00-000023 Πσιήζεηο Δζση. κε ΦΠΑ 

23% 

 

1.166.345,60 

78 Ηδηνπαξαγσγή Παγίσλ – Σεθκαξηά 

Έζνδα απφ Απηνπαξαδφζεηο ή 

Καηαζηξνθέο Δκπ/ησλ 

78-10-00-023 Αμία Υνξεγνχκελσλ 

Απνζεκάησλ ζε κέηνρν κε 23% 

 

291.586,40 

81 Έθηαθηα θαη Αλφξγαλα 

Απνηειέζκαηα 

81-03-02-000 Κέξδε απφ Δθπνίεζε 

Δξγαιείσλ 

81-03-00-000 Κέξδε απφ Δθπνίεζε 

Αθηλήησλ 

81-03-04-000 Κέξδε απφ Δθπνίεζε 

Δμνπιηζκνχ 

 

 

222.285,95 
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81 Έθηαθηα θαη Αλφξγαλα 

Απνηειέζκαηα 

81-02-03-000 Εεκίεο απφ εθπνίεζε 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

538,00 

 

88 Απνηειέζκαηα πξνο Γηάζεζε 

88-01-00-000 Εεκίεο Δθθαζάξηζεο  
0,01 

 

04 Γηάθνξνη Λνγ/ζκνί Πιεξνθνξηψλ 

Υξεσζηηθνί 

04-00-00-000 Τπεξαμία Παγίσλ Ν.Γ. 

1297/82 

300.000,00  

08 Γηάθνξνη Λνγ/ζκνί Πιεξνθνξηψλ 

Πηζησηηθνί 

08-00-00-000 Τπεξαμία Παγίσλ Ν.Γ. 

1297/82 

 300.000,00 

ΤΝΟΛΑ 6.431.714,30 6.431.714,30 

 

 Αθνινπζνχλ,  ζην εκεξνιφγην εγγξαθψλ ηζνινγηζκνχ, νη εγγξαθέο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο,   πνπ αθνξά ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 01/05/12 

έσο 16/10/12, νπφηε θαη πεξαηψζεθε ε εθθαζάξηζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο.  

 Αξρηθά, ν ινγαξηαζκφο ησλ αξρηθψλ απνζεκάησλ εθθαζάξηζεο, 

πηζηψλεηαη γηα λα εμηζσζεί θαη κε ην ίδην πνζφ ρξέσλεηαη ν ινγαξηαζκφο  

(80.00.00.000) ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο  θαη δηελεξγείηαη ε εμήο εγγξαθή :  

 

    16/10/12     

80 Γεληθή Δθκεηάιιεπζε     1.457.932 

80.00.00.000 Λνγ/ζκφο Γελ. Δθκεηάιιεπζεο 1.457.932 

   20 Δκπνξεύκαηα     1.457.932 

   20-00-000000 Απνζέκαηα Σζηκηζθή  

   (έλαξμεο εθθαζάξηζεο) 1.457.932 

Μεηαθνξά ινγα. 20 Δκπνξεχκαηα ζηνλ 80 Γελ. Δθκεηάιιεπζε 
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 ηε ζπλέρεηα, νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 7, ηνπ Δ.Γ.Λ..ρξεψλνληαη 

θαη πηζηψλεηαη ε Γεληθή Δθκεηάιιεπζε: 

 

 

 

    16/10/12     

70 Πσιήζεηο Δκπ/ησλ  1.166.345,60 

70-00-000023 Πσιήζεηο  

Δζση. κε ΦΠΑ 23%1.166.345,60 

78 Ηδηνπαξαγσγή Παγίσλ –   291.586,40 

Σεθκαξηά Έζνδα από  

Απηνπαξαδόζεηο ή Καηαζηξνθέο Δκπ/ησλ 

78-10-00-023 Αμία Υνξεγνχκελσλ  

Απνζεκάησλ ζε κέηνρν κε 23%,  291.586,40 

. 80 Γεληθή Δθκεηάιιεπζε   1.457.932   . 

  80.00.00.000 Λνγ/ζκφο Γελ. Δθκεηάιιεπζεο  1.457.932 

Μεηαθνξά ησλ ινγαξηαζκψλ 70 θαη 78 ζηελ Γεληθή Δθκεηάιιεπζε 

          

 Μεηά απν ηηο παξαπάλσ εγγξαθέο, ν ινγαξηαζκφο 80.00.00.000 

Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, εκθαλίδεηαη εμηζσκέλνο. Χο εθ ηνχηνπ ην 

κηθηφ θέξδνο είλαη κεδεληθφ. ηε ζπλέρεηα, κεηαθέξνληαη ηα έθηαθηα θαη αλφξγαλα 

έζνδα θαη έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο σο εμήο:  

    16/10/12     

81 Έθηαθηα θαη Αλόξγαλα Απνηειέζκαηα  222.285,95 

81-03-02-000 Κέξδε απφ Δθπνίεζε Δξγαιείσλ 2.999,96 

81-03-00-000 Κέξδε απφ Δθπνίεζε Αθηλήησλ 218.786 

81-03-04-000 Κέξδε απφ Δθπνίεζε Δμνπιηζκνχ 499,99 

 86 Απνηειέζκαηα ρξήζεο   222.285,95 

 86.02.01.000 Έθηαθηα θέξδε  222.285,95 

Μεηαθνξά ησλ έθηαθησλ θεξδψλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

    16/10/12     

86 Απνηειέζκαηα ρξήζεο  538   

86.02.08.000 Έθηαθηεο δεκίεο 538  

 81 Έθηαθηα θαη Αλόξγαλα Απνηειέζκαηα 538 
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 81-02-03-000 Εεκίεο απφ εθπνίεζε θνξηεγψλ  

  Απηνθηλήησλ 538 

Μεηαθνξά έθηαθησλ δεκηψλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

          

 

ηε ζπλέρεηα, κεηαθέξνληαη νη ινγαξηαζκνί 86.02.01.000 θαη 86.02.08.000 ζην 

ινγαξηαζκφ 86.99 σο εμήο: 

     16/10/12     

86 Απνηειέζκαηα ρξήζεο   222.285,95 

86.02.01.000 Έθηαθηα θέξδε  222.285,95 

 86 Απνηειέζκαηα ρξήζεο  222.285,95 

 86.99.00.000 Καζαξά θέξδε  

 Δθθαζάξηζεο 222.285,95 

Μεηαθνξά ησλ έθηαθησλ θεξδψλ ζηα θαζαξά θέξδε εθθαζάξηζεο 

    16/10/12     

86 Απνηειέζκαηα ρξήζεο  538 

86.99.00.000 Καζαξά θέξδε  

Δθθαζάξηζεο  538 

 86 Απνηειέζκαηα ρξήζεο  538   

  86.02.08.000 Έθηαθηεο δεκίεο 538  

Μεηαθνξά ησλ έθηαθησλ δεκηψλ ζηα θαζαξά θέξδε εθθαζάξηζεο 

          

 Μεηά απφ απηέο ηηο εγγξαθέο, ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 

86.99.00.000 Καζαξά θέξδε εθθαζάξηζεο εκθαλίδεη πηζησηηθφ ππφινηπν χςνπο 

221.747,95€, ην νπνίν θαη κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ 88 Απνηειέζκαηα πξνο 

δηάζεζε, κε ηελ εμήο εγγξαθή: 

    16/10/12     

86 Απνηειέζκαηα ρξήζεο  221.747,95  

86.99.00.000 Καζαξά θέξδε 221.747,95 

 88 Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε  221.747,95 

 88.00.00.000 Καζαξά θέξδε  

 εθθαζάξηζεο 221.747,95 

Μεηαθνξά ινγ. 86.99 ζηνλ 88.00 
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 Οη ππνινγαξηαζκνί ηνπ ινγαξηαζκνχ 41 Απνζεκαηηθά – Γηαθνξέο 

Αλαπξνζαξκνγήο – Δπηρ. Δπελδ., δεδνκέλνπ φηη ζα δηαλεκεζνχλ, ρξεψλνληαη ζε 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 88 Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε, κε ηελ εμήο εγγξαθή: 

    16/10/12     

41 Απνζεκαηηθά – Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο – Δπηρ. Δπελδ.  1.601.188,00 

41-02-000000 Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ      110.431,00 

41-05-000000 Έθηαθηα Απνζεκαηηθά    1.048.524,00 

41-07-000000 Τπεξαμία Αλαπξ. 

 Ν.2065/92           337.574,00 

41-11-000000 Πξνβιέςεηο Απηνηειψο   4.659,00 

41-08-00-000 Αθνξνιφγεην  

Απνζεκαηηθφ Ν.1892/90                           50.000,00 

41-90-00-000 Απνζεκαηηθά απφ  

απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα    30.000,00 

41-91-00-000 Απνζεκαηηθά απφ έζνδα  

θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν             20.000,00 

42 Απνηειέζκαηα εηο λένλ 

42-00-000000 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λενλ    750.308,16 

ρξήζεο 2012              749.429,16 

42-00-000001 Τπφινηπν θεξδψλ εηο  

λένλ ρξήζεο 2011           879,00 

 

 88 Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε   1.601.188,00  

 88.02.00.000Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεο 2012         749.429,16 

 88.02.00.001Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεο 2011          879,00 

 88.07.00.000 Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ                110.431,00  

 88.07.00.002  Έθηαθηα Απνζεκαηηθά              1.048.524,00 

 88.07.00.004   Τπεξαμία Αλαπξ. Ν.2065/92  337.574,00 

 88.07.00.005 Πξνβιέςεηο Απηνηειψο     4.659,00 

 88.07.00.006 Αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ Ν.1892/90 50.000,00 

 88.07.00.090 Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα  

 ηεο θνξνινγίαο έζνδα        30.000,00 

 88.07.00.91 Απνζεκαηηθά απφ έζνδα  
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 θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν               20.000,00 

Μεηαθνξά ινγ. 41 θαη 42 ζην ινγ. 88 

          

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη ν θφξνο ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθθαζάξηζε θαη δηελεξγνχληαη νη ζρεηηθέο εγγξαθέο. πγθεθξηκέλα, δηεπθξηλίδνληαη 

ηα εμήο: 

- Ο ινγαξηαζκφο 88.00.00.000 Καζαξά θέξδε  εθθαζάξηζεο, εκθαλίδεη 

πηζησηηθφ ππφινηπν  221.747,95€ θαη θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 

20% (ρξήζε 2012) , ζην φλνκα ηεο ππφ εθθαζάξηζε Α.Δ . Σνλίδεηαη 

φηη γηα ηε ρξήζε 2013 ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ εηζνδεκάησλ 

ησλ αλσλχκσλ εηαηξίσλ είλαη 26%, ζχκθσλα κε ηνπο Ν.4110/13 θαη 

4172/13. πλεπψο εθφζνλ ε εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη θαηά ην έηνο 

2012, ν θφξνο αλέξρεηαη ζηα 44.349,59€. 

- Οη ινγαξηαζκνί ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ απνζεκαηηθψλ δελ 

θνξνινγνχληαη,αλεμάξηεηα ηεο ρξνληάο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ, 

δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ήδε θνξνινγεζεί, φηαλ ζρεκαηίζηεθαλ 

- Σα ππφινηπα θεξδψλ εηο λένλ ρξήζεσο 2012 θαη 2011, επίζεο δελ 

θνξνινγνχληαη, δηφηη έρνπλ ήδε θνξνινγεζεί. 

- Σν αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ ηνπ Ν.1892/90, χςνπο 50.000€, 

θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 20%, ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο. Γειαδή 

νθείιεηαη 10.000€ θφξνο εηζνδήκηνο 

- Σα απνζεκαηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ απαιιαζζφκελα ηεο 

θνξνινγίαο έζνδα θαη απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαη΄εηδηθφ ηξφπν, ζα 

θνξνινγεζνχλ κε ζπληειεζηή 20%, ρσξίο λα γίλεη πξνεγνπκέλσο 

αλαγσγή ηνπο ζε κηθηφ πνζφ. Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, δηφηη δηαλέκνληαη νιφθιεξα ηα παξαπάλσ πνο, ιφγσ 

ιχζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. πλεπψο, νθείιεηαη θφξνο 

(30.000€+20.000€)*20%=10.000€ 

- Ζ Τπεξαμία αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ, ζα έπξεπε λα έρεη 

θεθαιαηνπνηεζεί. Χζηφζν, εάλ δελ έρεη θεθαιαηνπνηεζεί, δελ 

θνξνινγείηαη, θαζψο έρεη ήδε θνξνινγεζεί. 

- Δπίζεο, ηα απνζεκαηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνβιέςεηο απηνηειψο, 

ζα θνξνινγεζνχλ κε 20%. Ήηνη νθείιεηαη θφξνο  931,80€. 
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- Σέινο, ην πνζφ ησλ 300.000€, πνπ παξαθνινπζείηαη ζε ινγαξηαζκνχο 

ηάμεσο θαη αθνξά ππεξαμία παγίσλ ηηπ Ν.1297/72, εθφζνλ ε Α.Δ. 

δηαιχεηαη, ζα θνξνινγεζεί κε ζπληειεζηή θφξνπ 20%, πξνζηηζέκελν 

ζηα ππφινηπα εηζνδήκαηα ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Δπνκέλσο ζα 

νθείιεηαη θφξνο 60.000€. 

Καηφπηλ ηνχησλ, ν νθεηιφκελνο θφξνο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο (θεξδψλ 

εθθαζάξηζεο θαη δηαλνκφκελσλ απνζεκαηηθψλ) αλέξρεηαη ζηα 125.281,39€. 

Σνλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 111 ηνπ Ν.2238/94, δελ ππνινγίδεηαη 

πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο, γη΄απηήλ ηελ ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ,  

θαζψο ε εηαηξία δηαιχεηαη. 

Οη εγγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζην θφξν δηελεξγνχληαη σο εμήο: 

    16/10/12     

88 Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε 125.281,39 

88.08.00.000 Φφξνο εηζνδήκαηνο 125.281,39 

   54 Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε 125.281,39 

   54.07.00.000 Φφξνο εηζνδήκαηνο  

   θνξνινγ. Κεξδψλ 125.281,39 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 

    16/10/12     

54 Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε 125.281,39 

54.07.00.000 Φφξνο εηζνδήκαηνο  

θνξνινγ. Κεξδψλ 125.281,39 

   54 Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε  125.281,39 

   54. 08.00.000 Λνγ/ζκφο εθθαζάξηζεο θφξνπ 125.281,39 

Μεηαθνξά ινγ. 54.07 ζηνλ ινγ. 54.08 

  

 ηε ζπλέρεηα, κε ηελ παξαθάησ εγγξαθή κεηαθέξνληαη νη ππνινγαξηαζκνί 

ηνπ 88 Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε ζην ινγαξηαζκφ  88.99 Κέξδε πξνο δηάζεζε απφ 

εθθαζάξηζε 

    16/10/12     

88 Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε   2.573.244,10 

88.02.00.000Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεο 2012         749.429,16 

88.02.00.001Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεο 2011          879,00 

88.07.00.000 Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ                110.431,00  
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88.07.00.002  Έθηαθηα Απνζεκαηηθά              1.048.524,00 

88.07.00.004   Τπεξαμία Αλαπξ. Ν.2065/92  337.574,00 

88.07.00.005 Πξνβιέςεηο Απηνηειψο     4.659,00 

88.07.00.006 Αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ Ν.1892/90 50.000,00 

88.07.00.090 Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα  

ηεο θνξνινγίαο έζνδα        30.000,00 

88.07.00.91 Απνζεκαηηθά απφ έζνδα  

θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν               20.000,00 

 88 Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε 2.573.244,10 

 88. 08.00.000 Φφξνο εηζνδήκαηνο 125.281,39 

 88.99.00.000 Κέξδε πξνο δηάζεζε  

 απφ εθθαζάξηζε  2.447.962,70 

Κέξδε πξνο δηάζεζε 

          

Δπηπιένλ, ηα θέξδε πξνο δηάζεζε κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ 53.95 , 

αλάινγα κε ην  πνζνζηφ θάζε κεηφρνπ σο εμήο: 

    16/10/12     

88 Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε  2.447.962,70 

88.99.00.000 Κέξδε πξνο δηάζεζε  

απφ εθθαζάξηζε  2.447.962,70 

 53 Πηζησηέο δηάθνξνη 2.447.962,70 

 53.95.00.000 Μέηνρνο Αλδξεάδεο Υ. 1.958.370,20 

 53.95.00.001 Μέηνρνο Πνπιηφπνπινο Γ. 489.592,54 

Μεηαθνξά ινγ/ζκνπ 88.99 ζην ινγ. 53.95 

          

 

  

 Σα παξαπάλσ θέξδε , πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο δχν κεηφρνπο, ππφθεηληαη θαη ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% , ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ Ν.2238/94 

θαη ηε ζρεηηθή Δγθ. ΠΟΛ 1129/6-6-11, σο εμήο: 
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ΜΔΣΟΥΟΗ ΠΟΟΣΑ 

ΤΜ/ΥΩΝ 

ΚΔΡΓΖ & 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 

ΓΗΑΝΔΜΟΜΔΝΑ 

ΦΟΡΟ 

ΓΗΑΝΔΜΟΜΔΝΩΝ 

ΚΔΡΓΩΝ 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΟ ΠΟΤ 

ΑΠΟΜΔΝΔΗ 

ΣΟΤ 

ΜΔΣΟΥΟΤ 

Αλδξεάδεο Υ. 80% 1.958.370,20 489.592,55 1.468.777,70 

Πνπιηφπνπινο Γ. 20% 489.592,54 122.398,14 367.194,40 

ύλνια 100% 2.447.962,70 611.990,69 1.835.972,10 

 

 Ζ ζρεηηθή εγγξαθή ζα δηελεξγεζεί σο εμήο: 

    16/10/12     

53 Πηζησηέο δηάθνξνη 2.447.962,70 

53.95.00.000 Μέηνρνο Αλδξεάδεο Υ. 1.958.370,20 

53.95.00.001 Μέηνρνο Πνπιηφπνπινο Γ. 489.592,54 

 53 Πηζησηέο δηάθνξνη    1.835.972,10 

 53.95.00.000 Μέηνρνο Αλδξεάδεο Υ. 1.468.777,70 

 53.95.00.001 Μέηνρνο Πνπιηφπνπινο Γ. 367.194,40 

 54 Τπνρξεώζεηο από θόξνπο θαη ηέιε   611.990,69  

 54. 09.00.000 Φφξνο κεξηζκάησλ 611.990,69 

Δγγξαθή πίζησζεο ησλ δηθαηνχρσλ κεηφρσλ 

          

 Δπηπιένλ, κε ηελ παξαθάησ εγγξαθή πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 33-

13-000001 Πξνθαηαβνιή Φφξνπ Δηζνδήκαηνο Υξ. 2012 θαη ρξεψλεηαη ν 

ινγαξηαζκφο 54.08, πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζηεί ε πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ, κε ηνλ 

ηξέρνληα νθεηιφκελν θφξν: 

    16/10/12     

54 Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε  157.774,56 

54. 08.00.000 Λνγ/ζκφο εθθαζάξηζεο θφξνπ 157.774,56 

   33 Υξεώζηεο Γηάθνξνη 157.774,56 

   33-13-000001 Πξνθαηαβνιή Φφξνπ  

   Δηζνδήκαηνο Υξ. 2012 157.774,56 
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πκςεθηζκφο θφξσλ 

          

Δπίζεο, νη ινγαξηαζκνί ηάμεσο αληηινγίδνληαη θαη εμηζψλνληαη.  

ην ηέινο, ζπληάζζεηαη ε ηειηθή απνγξαθή ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο θαη ν 

Σειηθφο Ηζνινγηζκφο Πεξάησζεο ηεο Δθθαζάξηζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:   

 

ΣΔΛΗΚΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ «ΠΗΗΝΑ Α.Δ» ΣΖ 16/10/12 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   

ΑΠΑΗΣΖΔΗ   

33.09 Γνζνιεπηηθνί ινγ. εηαίξσλ  239.964,99 

ΓΗΑΘΔΗΜΑ   

38.00 Σακείν  653.905,75 

38.03 Καηαζέζεηο φςεσο  3.621.598,90 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  4.515.469,50 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ   

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ   

40.00 Καηαβιεκέλν θεθάιαην  2.100.000 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ   

53 Πηζησηέο δηάθνξνη   

53.95.00.000 Μέηνρνο Αλδξεάδεο Υ.  1.468.777,70 

53.95.00.001 Μέηνρνο Πνπιηφπνπινο Γ.  367.194,40 

54 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε  579.497,52 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ  4.515.469,50 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 
ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κία ζχληνκε αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο θαη δηελεξγήζεθαλ νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθθαζάξηζεο, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ελφο αξηζκεηηθνχ παξαδείγκαηνο.  

Δπηπιένλ, νξηνζεηήζεθαλ, δηάθνξεο έλλνηεο φπσο ν ηζνινγηζκφο ηειεπηαίαο 

ρξήζεσο, ν ηζνινγηζκφο έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο, ν νπνίνο δειψλεη  ηελ έλαξμε ηεο 
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εθθαζάξηζεο , νη ελδηάκεζνη ηζνινγηζκνί, νη νπνίνη ζπληάζζνληαη εθφζνλ ε 

εθθαζάξηζε δηαξθεί πάλσ απφ έλα έηνο θαη ν ηζνινγηζκφο πεξάησζεο ηεο 

εθθαζάξηζεο, κε ηε  ζχληαμε ηνπ νπνίνπ,  επέξρεηαη  ε  νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εθθαζάξηζεο, απφ ινγηζηηθή απφςε.  

Ζ ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο ηεο αλψλπκεο 

εηαηξίαο, πξνυπνζέηηεη φηη έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο ξεπζηνπνίεζεο ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ππφ εθθαζάξηζε 

εηαηξίαο, απφ ηνλ ή ηνπο εθθαζαξηζηέο ηεο.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ν 

ηζνινγηζκφο πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζην Δλεξγεηηθφ 

ηνπ , κφλν ηπρφλ ινγαξηαζκνχο ρξεκαηηθψλ δαζεζίκσλ  θαη ζην Παζεηηθφ ηνπ , 

ινγαξηαζκνχο ηπρφλ δεκηψλ ,  θεθαιαίσλ θαη  απνζεκαηηθψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ απνκέλνπλ κε ξεπζηνπνηεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο 

ή ππνρξεψζεηο ηεο πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί, δελ είλαη δπλαηφλ λα νινθιεξσζεί ε 

εθθαζάξηζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη λα ζπληαρζεί ν Ηζνινγηζκφο πεξάησζεο ηεο 

εθθαζάξηζεο.  

Ζ ππν εθθαζάξηζε  εηαηξία πθίζηαηαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθθαζάξηζεο θαη δελ επηδηψθεη ηνλ εηαηξηθφ ηεο ζθνπφ. Καηά ηε δηαδηθαζία κειέηεο 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, δηαπηζηψζεθε φηη,  φζνλ αθνξά ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

δηαθφξσλ δεηεκάησλ θαη ζηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ππφ εθθαζάξηζε 

αλψλπκεο εηαηξίαο,  ππάξρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο.  

Απφ ειεγθηηθή άπνςε, ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, δελ γίλεηαη θάπνηα 

ηδηαίηεξε αλαθνξά, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή κε , ππνρξέσζεο ειέγρνπ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ εθθαζάξηζεο απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη έθδνζεο θνξνινγηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ απφ απηνχο. πλεπψο, εθφζνλ, πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

λφκνπ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο, πξέπεη λα 

ππφθεηληαη ζε ηαθηηθφ έιεγρν απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη λα εθδίδεηαη ην 

ζρεηηθφ   θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Οη ειεγθηέο ζ΄απηήλ ηελ πεξίπησζε, νθείινπλ 

λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο. 

 

 

 



63 
 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1) Η. Καξαγηάλλεο-Α. Καξαγηάλλε-Γ. Καξαγηάλλεο, 2012, πζηάζεηο,Μεηαηάμεηο, 

Μεηαηξνπέο, πγρσλεχζεηο, Απνξξνθήζεηο,Λχζεηο & Δθθαζαξίζεηο Δπηρεηξήζεσλ, 6
ε
 

Έθδνζε, Θεζζαινλίθε: Δθηχπσζε Γξαθηθέο ηέρλεο «Αξίσλ» 

2) Υ. Η. Νεγθάθεο, Λνγηζηηθή Δηαηξψλ, Θεσξία-Δθαξκνγέο, 2010, Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο 

νθία Α.Δ. 

3) Γθίλνγινπ Γ., Λνγηζηηθή εηαηξεηψλ : Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ, 2004, Αζήλα, εθδφζεηο Rosili 

4) Γξπιιεξάθεο Η.Κ., Αλψλπκεο εηαηξίεο, 2010, Αζήλα, εθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε 

5) Ηγλαηηάδεο Α., Θεσξεηηθή θαη Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή Δηαηξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ,, 

Θεζζαινλίθε 2000 

6) Λ. θαιίδεο, 2007, Γίθαην Δκπνξηθψλ Δηαηξηψλ, Σ΄Έθδνζε, Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο 

Lus 

7) Ν. Ρφθαο, 2012, Δπνξηθέο Δηαηξίεο, 7
ε
 ελεκεξσκέλε Έθδνζε, Αζήλα : Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε   

8) Δ.Πεξάθεο, 2010, Σν Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, 2
νο

 ηφκνο, Αζήλα, Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε. 

9) Β. Αλησλφπνπινο, 2008, Δκπνξηθφο Κψδηθαο, Θ΄Έθδνζε, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 

Δθδφζεηο άθθνπια 

10) Γ. Ζιηφθαπηνο, 2005, Πξαθξηθφο Οδεγφο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, Αζήλα 

11) Γ. ηακαηφπνπινο, 2008, αλάιπζε-εξκελεία θψδηθα θνξνινγηθψλ βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ, 11
ε
 Έθδνζε, Αζήλα, Φνξνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

12)   Γ. ηακαηφπνπινο, 2010, Κψδηθαο θνξνινγηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, 4
ε
  Έθδνζε, 

Αζήλα, Φνξνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

13) Γ. ηακαηφπνπινο-Γ. ηακαηφπνπινο- Π. ηακαηφπνπινο, 2013, Κψδηθαο Φνξνινγηθήο 

Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ, Αζήλα, Φνξνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

14) Δπηκέιεηα Δπηζηεκνληθή Οκάδα ηεο Epsilon Net, Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο 2012, 

Θεζζαινλίθε 2012, εθδφζεηο Kinitron ΔΠΔ 

15) Γ. ηακαηφπνπινο-Α. Καξαβνθχξεο, 2005, Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, Αζήλα, 4
ε
 Έθδνζε, Φνξνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

16) Γ. Αλησλφπνπινο-Ζ. Καηνχδεο, 2006, Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, Αζήλα. 

17) Β. Λνπκηψηεο-Β. Σδίθαο, 2012, Βαζηθέο νδεγίεο εθαξκνγήο δηεζψλ πξνηχπσλ ειέγρνπ 

(ΓΠΔ), Αζήλα, Δθδφζεηο ηακνχιε Α.Δ. 

 

ΑΡΘΡΑ 
1)  Θ.Γξεγνξάθνο, 2006, Ηζνινγηζκφο Δθθαζαξίζεσο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

δηαδηθαζηψλ εθθαζάξηζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, απνθαζηδφκελεο απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε, Γειηίν θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 2006 Σφκνο 60. 

 

ΗΜΔΙΩΔΙ 
1) Α. Πινπκάθεο, 2012, αλάιπζε δηαηάμεσλ Φ.Π.Α., γηα ρξήζε ησλ ζππδαζηψλ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ εθπαίδεπζεο ζψκαηνο νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ 

2) Π.Πάηζεο, Φνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, Αζήλα 2012, Ηλζηηηνχην 

εθπαίδεπζεο ζψκαηνο νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ 

 



64 
 

 

ΝΟΜΟΙ, Κ.Ν. & Π.Γ 
1) Κ.Ν 2190/20 φπσο ηζρχεη 

2) Ν.2859/00 

3) Ν.2238/94 

4) Ν.4093/12 

5) Π.Γ. 1123/80 

6) Π.Γ.186/92 

7) Ν.3604/07 

8) Ν.4072/12 

9) Ν 4110/13 &4172/13 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΗΓΔ 
1) www.taxheaven.gr, κε ηίηιν εκαληηθή Δλεκέξσζε γηα δεκνζίεπζε Ηζνινγηζκψλ, 

27/03/13 θαη αλαλέσζε ζηηο 25/05/13.  

2) www.logistis.gr, ζηηο 5/9/13, κε ηίηιν «Ηζνινγηζκφο Δθθαζάξηζεο Αλψλπκεο 

Δηαηξίαο», ηνπ θ. Θεφδσξνπ Γξεγνξάθνπ. 

3) www.taxalia.blogspot.com, άξζξν ηνπ Γεκήηξε Εηγθεξίδε, Οξθσηνχ Διεγθηή, ΟΛ 

Α.Δ., 7/2/13, κε ηίηιν «Πνηέο αιιαγέο επέθεξε ζηε θνξνινγία ν Ν.4110/13 & 4172/13 

4) www.e-forologia.gr 

5) www.taxprofit.gr 

6) www.gsis.gr 

7) www.forin.gr 

8) www.poedoy.gr 

9) el.wikipedia.org 

10)  www.taxheaven.gr 

11) www.forotexnis.org 

 

ΞΔΝΟΓΛΩΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1) Fisher P.M., Taylor W.J and Leer G.A., Advanced Accounting, 4
th

 edition, South-

Western Publishing Co,1990 

2) Garrison R. and Noreen E., Managerial Accounting, 9
th

 edition, Irwin, Mc Graw- Hill, 

New York, N.Y.2002 

3) Haried A. , ImdiekeL., Smith R., Advanced Accounting, 4
th

 edition, John Willey and 

Sons, Inc., New York, N.Y.1988 

4) Lewis R. and Pendrill D., Advanced Financial Accounting, 4
th

 edition, Pitman 

Publishing, London, 2000 

5) Needles B., Powers M, Mills S. and Anderson H., Principles of Accounting, 7
th

 

edition, Houghton Mifflin Company, New York, N.Y.2003. 

 

http://www.taxheaven.gr/
http://www.taxalia.blogspot.com/
http://www.e-forologia.gr/
http://www.taxprofit.gr/
http://www.gsis.gr/
http://www.forin.gr/
http://www.poedoy.gr/
http://www.taxheaven.gr/

