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ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 1685 ΕΞ/06.09.2017
 Αθήνα, 06.09.2017

 Αρ.Πρωτ.: 1685 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 ΣΛΟΤ 1685/2017

ΘΕΜΑ:

Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κατά τη χρήση 2016 εταιρεία ΟΕ µε βιβλία Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ µετατράπηκε στις 30/12/2016 σε ΑΕ. Ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές που θα
γίνουν για να συνταχθεί ο ισολογισµός για 2 µέρες που έγινε ΑΕ;

Ό,τι και να χω διαβάσει δεν είναι κατατοπιστικό και θέλω να ανεβάσω τις οικονοµικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ. Παρακαλώ αν δεν είστε αρµόδιοι
αλλά ξέρετε πού πρέπει να απευθυνθώ πείτε µου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ισολογισµός έναρξης κατά τη µετατροπή περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και στοιχεία της καθαρής θέσης)
της Ο.Ε. πριν τη µετατροπή, που πρέπει να µεταφερθούν και αναγνωρισθούν από την Α.Ε.. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από όλα τα
διαθέσιµα, βάσει του Ν. 4308/2014 , λογιστικά αρχεία της Ο.Ε.. Με την αναγνώριση όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
κατά τα ανωτέρω, θα προκύψει η διαφορά που συνιστά την καθαρή θέση, η οποία θα αναγνωρισθεί µέσω του, κατά το καταστατικό, µετοχικού
κεφαλαίου, το δε τυχόν αποµένον υπόλοιπο θα αναγνωρισθεί στο υπόλοιπο αποτελεσµάτων εις νέο.

Για παράδειγµα, αν τα περιουσιακά στοιχεία (πάγια, απαιτήσεις, αποθέµατα, ταµείο) είναι έστω 1.000.000, οι υποχρεώσεις (δάνεια,
προµηθευτές, υποχρεώσεις σε δηµόσιο και ασφαλιστικούς οργανισµούς) είναι 700.000 και το µετοχικό κεφάλαιο βάσει καταστατικού 100.000,
η εγγραφή θα είναι:

Χ Π

Περιουσιακά στοιχεία (διάφορα) 1.000.000

Υποχρεώσεις (διάφορες) 700.000

Κεφάλαιο 100.000

Αποτελέσµατα εις νέο 200.000

Για ενδεχόµενες φορολογικές πτυχές του ερωτήµατος, αρµόδιο είναι το Υπουργείο Οικονοµικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
 ΤΑ ΜΕΛΗ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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