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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 96

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετή−

σιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) 

τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων 

χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και 

(δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κα−

τανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια 

έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα 

κατά τη χρήση που έληξε. Το καταστατικό μπορεί να 

προβλέπει τη σύνταξη και άλλων οικονομικών καταστά−

σεων. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή 

και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 97

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, 

ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντά−

ξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού 

και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και 

αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση 

την απογραφή αυτή.

Άρθρο 98

Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης

καταστάσεων

1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών κα−

ταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 

άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του 

κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετή−

σιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα 

με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα 

οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την 

ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από 

τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 99

Έλεγχος

1. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται ανα−

λόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς 

και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι 

ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός 

τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το 

κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των 

δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 

2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου 

των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελε−

γκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 

7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α.

Άρθρο 100

Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους

και διανομή κερδών

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών κατα−

στάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση 

των εταίρων.

2. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει 

να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των κα−

θαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. 

Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται 
ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά 

μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να 

αποφασίζονται από τους εταίρους.

3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προ−

κύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι 

εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. 

Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική 

διανομή κερδών.

4. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη 

προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. 

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι για ορισμένο 

χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία, κάποιος εταί−

ρος ή εταίροι δεν μετέχουν ή μετέχουν περιορισμένα 

στα κέρδη ή στο προϊόν της εκκαθάρισης ή ότι έχουν 

δικαίωμα λήψης πρόσθετων κερδών.

5. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβα−

ση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα 

επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να 

ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

6. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε 

περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης 

επιστροφής εισφορών.

Άρθρο 101

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

1. Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπε−

ται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα 

οριζόμενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5 του άρθρου 

42ε του κ.ν. 2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενο−

ποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη 

έκθεση διαχείρισης.

2. Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 

90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 102

Εταιρεία σε κατάσταση επαπειλούμενης

αδυναμίας εκπλήρωσης

Αν η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλού−

μενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά 

την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 πα−

ράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), ο 

διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα 

να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων, που θα απο−

φασίσει τη λύση της εταιρείας, την υποβολή αίτησης 

πτώχευσης ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης ή την 

υιοθέτηση άλλου μέτρου.


