
Αρ. πρωτ.: 52792/15.5.2015  
Αποστολή στοιχείων εταιρείας  
 
Αθήνα, 15-5-2015 
Αρ. πρωτ.: 52792 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΗ 
ΤΜΗΜΑ Γ' 
 
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 
Τ.Κ.: 101 81 
Πληροφορίες: Σπ. Περιστέρης 
Τηλέφωνο: 213 - 15 14 303 
210 - 38 43 391 
Fax : 210 - 38 38 981 
210 - 38 42 509  
 
ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων της εταιρείας «..........». 
 
Σε απάντηση του un' αριθ. πρωτ, 1927/20-4-2015 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν.4072/2012 - Κέρδη και ζημίες «Στο τέλος της εταιρικής 
χρήσης συντάσσεται λογαριασμός με τον οποίο εμφαίνονται τα κέρδη ή οι ζημιές της 
εταιρείας. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται ότι διανέμονται κέρδη και πριν από 
το τέλος της εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, 
οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημιές κατά το ποσοστό συμμετοχής τους». 
 
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 277 του ιδίου νόμου, «Οι διατάξεις του άρθρου 255 ισχύουν 
και ως προς τον ετερόρρυθμο εταίρο. Ο ετερόρρυθμος εταίρος συμμετέχει στις ζημιές της 
εταιρίας έως το ποσό της εισφοράς του, εκτός αν στην εταιρική σύμβαση προβλέπεται η 
συμμετοχή του για ορισμένο μεγαλύτερο χρηματικό ποσό». 
 
Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ 
προέκυψαν τα ακόλουθα σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων, τα οποία μετά την 
τελευταία αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου διαμορφώνονται ως εξής:  
 
- ............... : 5,08%  
- ................: 50,35%  
- ................: 41,58%  
- ................: 2,97% 
 
Επειδή, τόσο το άρθρο 6 - Εταιρικό Κεφάλαιο Εισφορές, όσο και το άρθρο 9- Συμμετοχή στα 
κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας είναι πανομοιότυπο, είναι προφανές ότι πρόθεση των 
εταίρων είναι η διανομή των κερδών ανάλογα με τη συμμετοχή τους. 



 
Τέλος με το υπ' αριθ. πρωτ. 50622/11.5.2015 έγγραφό μας οι Περιφερειακές Ενότητες της 
χώρα έχουν ενημερωθεί σχετικά. 
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