ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης & Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Στοιχεία & Αναγκαιότητα
Με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας από το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε και
θεσμοθετήθηκε μια νέα μορφής εταιρεία, επονομαζόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
(Ι.Κ.Ε.) με τα άρθρα 43 έως 120 του Ν.4072/2012 «Διευκόλυνση μετατροπής υφιστάμενων
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία - Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε.».
Πρόκειται για μια νέα εταιρική μορφή, η οποία ικανοποιεί κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
καθώς διατηρεί απλοποιημένες διαδικασίες, απαιτεί εξαιρετικά ελάχιστο κεφάλαιο σύστασης και
ιδρύεται με απλό και γρήγορο τρόπο.
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία αποτελεί μια πρωτόγνωρη και ρηξικέλευθη μορφή
εταιρίας για τα ελληνικά δεδομένα που υπόσχεται ταχύτητα, ευελιξία και ευκολία στις γραμμές
λειτουργίας καθώς και χαμηλό κεφάλαιο, για τα άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν
επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς μεγάλο κόστος. Πρόκειται για μια εταιρεία που στην ουσία
αποτελεί μετεξέλιξη της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης αφού έχει πολύ προσιτά χαρακτηριστικά
και ίδια φιλοσοφία. Για το λόγο αυτό, η εν λόγω νομοθεσία παρέχει επίσης το δικαίωμα
μετατροπής των ΕΠΕ σε ΙΚΕ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με το άρθρο 120 του
Ν.4072/2012, αν αυτό αποφασισθεί στην συνέλευση των εταίρων και κριθεί απαραίτητο.
Γενικά στοιχεία
Η ΙΚΕ είναι μια εταιρεία που έχει νομική προσωπικότητα και εμπορικό χαρακτήρα ακόμα και
στην περίπτωση που ο σκοπός δεν είναι εμπορικός. Η σύστασή της γίνεται μέσω της αρμόδιας
υπηρεσίας του ΓΕΜΗ και με την εγγραφή της στην εν λόγω υπηρεσία, η εταιρία αποκτά νομική
προσωπικότητα. Το συστατικό της έγγραφο πρέπει να περιέχει το καταστατικό της και η σύστασή
της μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και σε μια ημέρα, με την Υπηρεσία Μίας Στάσης.
Εταιρικά χαρακτηριστικά



Το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για να συσταθεί μια Ι.Κ.Ε είναι ένα (1) ευρώ που

αποτελεί την ελάχιστη ονομαστική αξία ενός εταιρικού μεριδίου και καταβάλλεται κατά τη
σύστασή της. Προφανώς, υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί η αξία των εταιρικών μεριδίων κατά τη
σύσταση ή μεταγενέστερα με τροποποίηση του καταστατικού.
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Το καταστατικό της μπορεί να αποτελεί ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό στις πιο απλές και

άμεσες περιπτώσεις. Συμβολαιογραφική πράξη μπορεί να συσταθεί μόνο εφόσον το επιθυμούν οι
εταίροι ή εάν το ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία όπως επί παραδείγματι σε περιπτώσεις που
εισφέρονται εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων κ.ά.



Η νέα αυτή μορφή εταιρείας μπορεί να είναι πολυπρόσωπη ή μονοπρόσωπη και να

αποτελείται από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι εταίροι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους. Στην περίπτωση που κάποιος ανήλικος επιθυμεί να συμμετέχει στην ίδρυση ΙΚΕ,
τότε απαιτείται δικαστική άδεια.



Η διάρκεια ζωής της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται στα 12 έτη εφόσον δεν

αναφέρεται διαφορετικά στο καταστατικό. Επίσης, επιτρέπεται να οριστεί άλλο χρονικό διάστημα
καθώς επίσης και να παραταθεί η υφιστάμενη διάρκεια ζωής με ανάλογη τροποποίηση
καταστατικού.



Στην επωνυμία της δίνεται η ευχέρεια στους εταίρους να χρησιμοποιήσουν τα ονόματά τους

ή το αντικείμενο δραστηριότητας ή οποιαδήποτε άλλη επιγραφή – περιγραφή τους ταιριάζει χωρίς
δεσμεύσεις αρκεί να ακολουθείται από τις λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ολογράφως ή
με σύντμηση. Εφόσον η Εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, προστίθεται και η λέξη Μονοπρόσωπη.



Διαχειριστής μπορεί να οριστεί αποκλειστικά και μόνο φυσικό πρόσωπο και εφόσον δεν

ορίζεται διαφορετικά ο διορισμός του είναι αορίστου χρόνου. Ασφαλίζεται στον Ο.Α.Ε.Ε. όπως και
ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, ενώ στον ΟΑΕΕ
προαιρετικά μπορούν να υπαχθούν οι λοιποί εταίροι.



Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ 2 του Ν.4072/2012, η ΙΚΕ οφείλει σε ένα μήνα μετά από τη

σύστασή της να δημιουργήσει εταιρική ιστοσελίδα, με την οποία θα ενημερώσει το αρμόδιο
ΓΕΜΗ και στην οποία θα δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία των εταίρων και του διαχειριστή και τα
πιο σημαντικά στοιχεία του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του.



Η ΙΚΕ τηρεί διπλογραφικά βιβλία (γ’ κατηγορίας) και υπάγεται σε όλες τις διατυπώσεις που

ισχύουν για τις λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρίες. Επίσης, είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο
εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών. Κάθε χρόνο συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις:
ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.



Η ΙΚΕ λύεται οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων καθώς και όταν παρέλθει ο ορισμένος

χρόνος διάρκειας της ή αν κηρυχθεί σε πτώχευση. Στις παραπάνω περιπτώσεις λύσης της ΙΚΕ
ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.
Επιμέλεια έρευνας Ηλίας Κατέρος
Βοηθός Λογιστή στο Sotele Accounting Office
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