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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 

Της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «INFOSUPPORT» με Αριθμό 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 1637601000, με εισφορά του κλάδου «Παραγωγή 

Λογισμικών Προγραμμάτων Ιδιωτικού Τομέα» σε εταιρεία που θα συσταθεί κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, της περιπτώσεως β΄ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016. 

Σήμερα, την 19η Απριλίου 2022 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

επί της οδού Δοϊράνης αριθμός 8 στην Κυψέλη Αττικής, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας στα πλαίσια υλοποίησης της από 30-12-2021 απόφασής του για την μερική 

διάσπασή της με την εισφορά του κλάδου «Παραγωγή Λογισμικών Προγραμμάτων 

Ιδιωτικού Τομέα» σε νέα ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 

4601/2019, του Ν.4548/2018, της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του 

Ν.4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, συντάσσει το παρόν Σχέδιο Σύμβασης 

Μερικής Διάσπασης το οποίο και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους της 

μερικώς διασπώμενης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 

4601/2019. 

Μερικώς Διασπώμενη Εταιρεία: Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

διακριτικό τίτλο «INFOSUPPORT», η οποία έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού 

Δοϊράνης αριθμός 8 στην Κυψέλη Αττικής, έχει Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1637601000 και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κύριο 

Βασίλη Σαραντίδη, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΟ 076487/2019, δυνάμει της από 

28-05-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής η «Διασπώμενη 

Εταιρεία»). 

Επωφελούμενη Εταιρεία: Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία INFOSSUPORT 

BUSINESS Α.Ε. με διακριτικό τίτλο INFOSSUPORT BUSINESS Α.Ε., η οποία θα εδρεύει 

στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ευβοίας αριθμός 64 Τ.Κ. 113 62 και θα συσταθεί με την 

συμβολαιογραφική πράξη μερικής διάσπασης (εφεξής η «Επωφελούμενη Εταιρεία»). 

Διαδικασία Μερικής Διάσπασης (εφεξής η «Διάσπαση»): Η μερική διάσπαση θα 

πραγματοποιηθεί με σύσταση νέας εταιρίας (Επωφελούμενης Εταιρείας), με την 

μεταβίβαση σε αυτή του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου 

«Παραγωγή Λογισμικών Προγραμμάτων Ιδιωτικού Τομέα», έναντι απόδοσης στους 

μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας κατ' 

αναλογία (prorata) της συμμετοχής τους στην Διασπώμενη Εταιρεία, με βάση τις διατάξεις: 
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✓ της παραγράφου 3 του άρθρου 56, των άρθρων 58 – 74 και των άρθρων 83 – 87 του 

Ν. 4601/2019,  

✓ της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του Ν. 4172΄2013 και 

✓ του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016. 

Εισφερόμενος κλάδος (εφεξής ο «Κλάδος»): Η «Παραγωγή Λογισμικών Προγραμμάτων 

Ιδιωτικού Τομέα». Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του 

Κλάδου, αποτυπώνονται στη Λογιστική Κατάσταση κατά την 31-12-2021 και στην Έκθεση 

Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα 

τμήματα του παρόντος, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα. 

Λογιστική Κατάσταση και Έκθεση Αποτίμησης: Ημερομηνία της Λογιστικής 

Κατάστασης του Κλάδου, βάσει της από 30-12-2021 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Διασπώμενης Εταιρείας, ορίστηκε η 31-12-2021. Τα ενεργητικό και το 

παθητικού του Κλάδου βάσει του οποίου έχει καταρτιστεί η Λογιστική Κατάσταση έχει 

αποτιμηθεί από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

Ε.Π.Ε.» με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) 130812801000, και ΑΦΜ 

800585270, η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Κορίνθου αριθμός 4-8 στο Δήμο Πατρέων 

του νομού Αχαΐας και ειδικότερα από τους ορκωτούς ελεγκτές Παναγιώτη 

Αποστολόπουλο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 59591 και Γεωργία Παλιούρα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22561 

και περιγράφεται αναλυτικά σε Έκθεση Αποτίμησης που έχει καταρτιστεί βάσει του 

άρθρου 17 του Ν.4548/2018. 

Οικονομικά στοιχεία-Μετοχικό κεφάλαιο-Σχέση Ανταλλαγής: Το μετοχικό κεφάλαιο 

της Διασπώμενης Εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα πέντε 

χιλιάδων οκτακόσιων ογδόντα ευρώ (695.880,00 €) κατανεμημένο σε είκοσι τρείς χιλιάδες 

εκατόν ενενήντα έξι (23.196) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα 

ευρώ (30,00 €). 

Η μετοχική σύνθεση της Διασπώμενης Εταιρείας είναι η ακόλουθη: 

1. Σαραντίδης Βασίλης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Ρήγα 

Φεραίου αριθμός 15, T.K. 15232, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΟ 076487/2019 ΤΑ 

Χαλανδρίου και με ΑΦΜ 037436097 Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, κάτοχος ένδεκα χιλιάδων 

εξακοσίων τριάντα πέντε (11.635) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 

τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη, συμμετέχοντας με ποσοστό 50,16% επί του μετοχικού 

κεφαλαίου της Διασπώμενης Εταιρείας. 

2. Εταιρεία με την επωνυμία EPSILON SINGULARLOGIC AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157876205000 και Α.Φ.Μ. 801490198 Δ.Ο.Υ. 

Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης 

πάροδος 17ης Νοεμβρίου, αριθμός 87 κάτοχος επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα 



3 
 

επτά (7.887) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) 

εκάστη, συμμετέχοντας με ποσοστό 34,00% επί του μετοχικού κεφαλαίου της 

Διασπώμενης Εταιρείας. 

3. Εταιρεία με την επωνυμία BES BETON EXPERT SYSTEMS ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 

2177901000 και Α.Φ.Μ. 094443449 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εδρεύει στο 

Δήμο Αθηναίων οδός Ασκληπιού αριθμός 3 Τ.Κ. 113 61 κάτοχος τριών χιλιάδων εξήντα 

δύο (3.062) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) 

εκάστη, συμμετέχοντας με ποσοστό 13,20% επί του μετοχικού κεφαλαίου της 

Διασπώμενης Εταιρείας. 

4. Εταιρεία με την επωνυμία DIGITAL DEMUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162629501000 και Α.Φ.Μ. 801749266 Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία 

εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων οδός Ευβοίας αριθμός 64 Τ.Κ. 113 62 κάτοχος εξακοσίων 

δώδεκα (612) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 

€) εκάστη συμμετέχοντας με ποσοστό 2,64% επί του μετοχικού κεφαλαίου της 

Διασπώμενης Εταιρείας. 

Τα ίδια κεφάλαια της Επωφελούμενης Εταιρείας θα σχηματιστούν από την αξία του 

Κλάδου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν 

εβδομήντα δύο και εξήντα λεπτών (€ 154.172,60), όπως αυτή προκύπτει από την Έκθεση 

Αποτίμησης, ενώ η Επωφελούμενη Εταιρεία υποχρεούται στην έκδοση ονομαστικών 

μετοχών προς τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας, με βάση την αναλογία (prorata) 

του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης 

Εταιρείας. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα 

διαμορφωθεί στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) και θα 

διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα 

ευρώ (30,00 €) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της αξίας του Κλάδου και του μετοχικού 

κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας από ευρώ τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα 

δύο και εξήντα λεπτά (€ 4.172,60) [€ 154.172,60 – € 150.000,00] θα αχθεί στο λογαριασμό 

των ιδίων κεφαλαίων της Επωφελούμενης Εταιρείας «Υπέρ το άρτιο». 

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας προς τις μετοχές της 

Επωφελούμενης Εταιρείας που θα λάβουν οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας, ορίζεται 

σε ένα (1) προς διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα 

εκατομμυριοστά (0,215554), ήτοι για κάθε μετοχή που κατέχει ο κάθε μέτοχος της 

Διασπώμενης Εταιρείας θα λάβει 0,215554 (5.000/23.196) της μετοχής που θα εκδώσει η 

Επωφελούμενη Εταιρεία με την ολοκλήρωση της Διάσπασης.  
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Ειδικότερα: 

1. Ο Σαραντίδης Βασίλης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Ρήγα 

Φεραίου αριθμός 15, T.K. 15232, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΟ 076487/2019 ΤΑ 

Χαλανδρίου και με ΑΦΜ 037436097 Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, θα λάβει δύο χιλιάδες 

πεντακόσιες οκτώ (2.508) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ 

(30,00 €) εκάστη, που θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρεία και που αντιστοιχούν σε 

50,16% των κοινών ονομαστικών μετοχών της. 

2. Η Εταιρεία με την επωνυμία EPSILON SINGULARLOGIC AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157876205000 και Α.Φ.Μ. 801490198 Δ.Ο.Υ. 

Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης 

πάροδος 17ης Νοεμβρίου, θα λάβει χίλιες επτακόσιες (1.700) κοινές ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη, που θα εκδώσει η 

Επωφελούμενη Εταιρεία και που αντιστοιχούν σε 34,00% των κοινών ονομαστικών 

μετοχών της. 

3. Η Εταιρεία με την επωνυμία BES BETON EXPERT SYSTEMS ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2177901000 και Α.Φ.Μ. 094443449 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, η οποία 

εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων οδός Ασκληπιού αριθμός 3 Τ.Κ. 113 61, θα λάβει εξακόσιες 

εξήντα (660) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) 

εκάστη, που θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρεία και που αντιστοιχούν σε 13,20% 

των κοινών ονομαστικών μετοχών της. 

4. Η Εταιρεία με την επωνυμία DIGITAL DEMUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162629501000 και Α.Φ.Μ. 801749266 Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία 

εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων οδός Ευβοίας αριθμός 64 Τ.Κ. 113 62, θα λάβει εκατόν 

τριάντα δύο (132) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 

€) εκάστη, που θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρεία και που αντιστοιχούν σε 2,64% 

των κοινών ονομαστικών μετοχών της. 

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης η καθαρή θέση της Διασπώμενης 

Εταιρείας θα αποτυπώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας που 

διέπουν τα στοιχεία της καθαρής θέσης όπως ορίζει η διάταξη της παραγράφου 5 του 

άρθρο 56 Ν. 4601/2019). 

Δημοσίευση του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης: Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης 

Μερικής Διάσπασης θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ και θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό 

τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3419/2005 και στην ιστοσελίδα της 

Διασπώμενης Εταιρείας, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης 

της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας κατά την οποία θα 

ληφθεί απόφαση έγκρισης του σχεδίου σύμβασης μερικής διάσπασης, σύμφωνα με την 
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διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν. 4601/2019. 

Διαθεσιμότητα εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους: Οι μέτοχοι της 

Διασπώμενης Εταιρείας βάσει του άρθρου 63 του Ν. 4601/2019 θα έχουν το δικαίωμα να 

λάβουν γνώση στην έδρα της Διασπώμενης Εταιρείας του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής 

Διάσπασης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Δεν εφαρμόζονται οι 

διατάξεις αναφορικά με την κατάρτιση της έκθεσης του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019 

(λεπτομερής έκθεση και ενημέρωση για την διάσπαση), της έκθεσης άρθρου 62 του 

Ν. 4601/2019 (εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες), της 

διαθεσιμότητας των εγγράφων που ορίζουν οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 4601/2019, καθώς και οι διατάξεις της περίπτωσης 

θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 περί τεκμηρίωσης του κριτηρίου στο οποίο βασίζεται 

η σχέση ανταλλαγής, διότι δεν απαιτείται η τήρηση των ανωτέρω διατάξεων λόγω της 

διανομής στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας των μετοχών της Επωφελούμενης 

Εταιρείας κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στην Διασπώμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τη 

διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 74 του Ν. 4601/2019. 

 

Διατυπώσεις παράδοσης στους Μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας των νέων 

μετοχών που θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρεία: Εντός των προβλεπόμενων εκ 

του νόμου προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την καταχώριση της 

εγκριτικής απόφασης της Διάσπασης από τις αρμόδιες αρχές, η Επωφελούμενη Εταιρεία 

θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας 

να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων της Επωφελούμενης Εταιρείας. Η Επωφελούμενη 

Εταιρεία θα μεριμνήσει επίσης για την έκδοση μετοχικών τίτλων κυριότητας των μετόχων 

της Διασπώμενης Εταιρείας, οι οποίοι θα παραδοθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

Επωφελούμενης Εταιρείας προς το νόμιμο εκπρόσωπο της Διασπώμενης Εταιρείας, 

προκειμένου ο τελευταίος να τους παραδώσει στους μετόχους της τελευταίας. 

Πράξεις της Διασπώμενης Εταιρείας μετά την ημερομηνία της Λογιστικής 

Κατάστασης: Από την 01-01-2022, ήτοι την επόμενη ημέρα της κατάρτισης της 

Λογιστικής Κατάστασης βάσει της οποίας γίνεται η Διάσπαση και μέχρι την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της Διάσπασης και τη σύσταση της Επωφελούμενης Εταιρείας, όλες οι 

πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από την Διασπώμενη Εταιρεία και θα αφορούν τον 

Κλάδο, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό 

της Επωφελούμενης Εταιρείας, σε εφαρμογή της διατάξεως της περιπτώσεως ε΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Ν. 4601/2019. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 

του Κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στην Έκθεση 

Αποτίμησης και όπως θα διαμορφωθούν μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, 
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θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης Εταιρείας. 

Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης Εταιρείας: Η ημερομηνία από 

την οποία οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας, οι οποίοι θα καταστούν μέτοχοι της 

Επωφελούμενης Εταιρείας συνεπεία της Μερικής Διάσπασης, θα έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στα κέρδη θα είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάσπασης. 

Έγκριση της Μερικής Διάσπασης από την Γενική Συνέλευση: Η απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας που θα εγκρίνει την Μερική 

Διάσπαση και το καταστατικό της Επωφελούμενης Εταιρείας σε εφαρμογή της διατάξεως 

της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του Ν. 4601/2019 καθώς επίσης και η Σύμβαση 

Μερικής Διάσπασης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, 

θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 

του Ν. 4601/2019. 

Ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης: Η Μερική Διάσπαση και η σύσταση της 

Επωφελούμενης Εταιρείας ολοκληρώνονται κατά τον χρόνο καταχώρισης της 

συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας και του καταστατικού 

ίδρυσης της Επωφελούμενης Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με την σχετική εγκριτική 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 68, των παραγράφων 

1 και 2 του άρθρου 69, της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Ν. 4601/2019, καθώς επίσης 

και των διατάξεων των άρθρων 102-105 του Ν. 4635/2019 και των σχετικών ερμηνευτικών 

εγκυκλίων αναφορικά με την ημερομηνία ολοκλήρωσης. 

Ενημέρωση και μεταφορά των εργαζομένων: Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης, 

κάθε ένας εκ των εργαζομένων που απασχολείται στον Κλάδο θα μεταφερθεί στην 

Επωφελούμενη Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Διασπώμενης 

Εταιρίας ως εργοδότης. 

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον Κλάδο ανέρχονται σε σαράντα τρία (43) άτομα.. 

Οι εργαζόμενοι της Διασπώμενης Εταιρείας θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως 

για τη Διάσπαση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (π.δ. 178/2002). 

Αποτελέσματα Διάσπασης: Από την ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα 

με την προηγούμενη παράγραφο, επέρχονται αυτοδίκαια σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρο 70 του Ν. 4601/2019, τόσο μεταξύ της μερικώς Διασπώμενης Εταιρείας και της 

Επωφελούμενης Εταιρείας όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα: 

α) Η Επωφελούμενη Εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της 

περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) του συγκεκριμένου Κλάδου που της 

μεταβιβάζεται, όπως αυτή αποτυπώνεται στη Λογιστική Κατάσταση και όπως θα έχει 

διαμορφωθεί έως την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης, δηλαδή το σύνολο των 
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δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Μερικώς 

Διασπώμενης Εταιρείας, περιλαμβανόμενων των διοικητικών αδειών που έχουν 

εκδοθεί υπέρ της τελευταίας και αφορούν τον Κλάδο που αναλυτικά περιγράφεται στον 

παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, 

β) Οι μέτοχοι της Μερικώς Διασπώμενης Εταιρείας γίνονται μέτοχοι της Επωφελούμενης 

Εταιρείας λαμβάνοντας μετοχές της τελευταίας κατά την αναλογία (prorata) της 

συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Μερικώς Διασπώμενης Εταιρείας. 

γ) Η Μερικώς Διασπώμενη Εταιρεία συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία και την εν γένει 

δραστηριότητά της ως προς το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και γενικά 

έννομων σχέσεών της, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί 

υπέρ αυτής, πλην αυτών που σχετίζονται με τον Κλάδο που προβλέπεται στο παρόν 

Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη 

Εταιρεία. 

δ) Οι εκκρεμείς δίκες που σχετίζονται με τον Κλάδο που προβλέπεται στο παρόν Σχέδιο 

Σύμβασης Μερικής Διάσπασης και μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία 

συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση από την Επωφελούμενη 

Εταιρεία, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της μερικής διάσπασης και 

χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε δήλωση ή διατύπωση για την επανάληψη ή την 

συνέχισή τους. 

Φορολογικό καθεστώς: Η Διάσπαση θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του 

Ν. 4172/2013 και από τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016. Με την επιφύλαξη 

της τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του 

Ν. 4172/2013, δυνάμει των οποίων πραγματοποιείται η παρούσα Διάσπαση, η εισφορά 

και η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, η σχέση συμμετοχής των 

μετόχων στο κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας, κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που 

απαιτείται, καθώς και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, 

τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου ως και εισφοράς ή 

δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. 

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα και δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις των 

περιπτώσεων στ' και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Ν. 4601/2019: 

Δεν παρέχονται. 
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Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης 

και υπογράφεται από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Διασπωμένης Εταιρείας. 

 

Αθήνα 19 Απριλίου 2022 

 

 

 

Βασίλης Σαραντίδης 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

και 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 
  



9 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) 

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

Ποσά σε Ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2021 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώματα πάγια   

Λοιπός εξοπλισμός 37.616,08 

Άυλα πάγια στοιχεία  

Λοιπά άυλα 0,21 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 37.616,29 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Αποθέματα   

Εμπορεύματα 99.782,32 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές   

Εμπορικές απαιτήσεις 529.436,83 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 38.000,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 88.954,25 

Σύνολο 656.391,08 

Σύνολο κυκλοφορούντων 756.173,40 

Σύνολο Ενεργητικού 793.789,69 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2021 

Υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

Τραπεζικά δάνεια 123.532,17 

Εμπορικές υποχρεώσεις 208.846,85 

Φόρος εισοδήματος 11.288,62 

Λοιποί φόροι και τέλη 12.110,86 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 39.750,55 

Λοιπές υποχρεώσεις 68.260,64 

Σύνολο Υποχρεώσεων 463.789,69 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 59591 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22561 

 

Προς 

την Γενική Συνέλευση  

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας 

«ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Δοϊράνης 8 

113 62 ΑΘΗΝΑ 

 

Αθήνα, 16 Απριλίου 2022 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου «Παραγωγή Λογισμικών Προγραμμάτων 

Ιδιωτικού Τομέα» κατά την 31-12-2021, προκειμένου ο κλάδος να μεταβιβαστεί από 

την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «INFOSUPPORT Α.Ε.Ε.», με 

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 1637601000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 31165/01/Β/94/244), σε νεοϊδρυόμενη 

Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4601/2019 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 54 

του Ν. 4172/2013. 
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Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας 

Η παρούσα εργασία, η οποία μας ανατέθηκε με την από 01-03-2022 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Διασπώμενη 

Εταιρεία»), συνίσταται στην εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου 

«Παραγωγή Λογισμικών Προγραμμάτων Ιδιωτικού Τομέα» (εφεξής ο «προς μεταβίβαση 

Κλάδος») κατά την 31-12-2021, όπως αυτά απεικονίζονται στην καταρτισθείσα για τον 

σκοπό αυτόν Λογιστική Κατάσταση με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου ο 

Κλάδος αυτός να μεταβιβαστεί σε νεοϊδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής η 

«Επωφελούμενη Εταιρεία»), που θα συσταθεί λόγω της απόσχισης και μεταβίβασης σε 

αυτήν του ανωτέρου κλάδου δραστηριότητας, σύμφωνα με την από 30-12-2021 απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Διασπώμενης Εταιρείας. 

Η Διάσπαση θα είναι μερική με σύσταση νέας επωφελούμενης ανώνυμης εταιρείας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. 

Η παρούσα Έκθεση έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού) του προς μεταβίβαση Κλάδου της Διασπώμενης 

Εταιρείας με βάση τη συνταχθείσα Λογιστική Κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 2021. 

Η εκτέλεση του έργου μας, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου, που αφορούν σε τακτικούς ελέγχους ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης 

Εργασιών Επισκόπησης και για το λόγο αυτό δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε 

διαβεβαίωση σχετική με τα ανωτέρω πρότυπα. Στην περίπτωση που θα διενεργούσαμε 

έλεγχο ή επισκόπηση, μπορεί να υπέκυπταν στην αντίληψη μας θέματα, τα οποία θα τα 

γνωστοποιούσαμε, πέραν αυτών που παραθέτουμε στην Έκθεσή μας. Δεδομένου ότι δεν 

θα επεκταθούμε σε έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων που συγκροτούν τον προς 

μεταβίβαση Κλάδο, η Έκθεσή μας θα αναφέρεται αποκλειστικά στα στοιχεία που θα 

εξετάσουμε. 

Ενεργούντες ως πρόσωπα της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του 

Ν. 4548/2018, έχουμε προβεί στην σύνταξη της παρούσας Έκθεσης για κάλυψη 

αποκλειστικά της απαιτήσεως που ορίζει η προαναφερόμενη διάταξη. 

Στην παρούσα Έκθεση εκφράζεται η άποψή μας, σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων του προς μεταβίβαση Κλάδου κατά την 31-12-2021. Οι 

παραδοχές, η μεθοδολογία, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις της Έκθεσης αναφέρονται 

αναλυτικά στη συνέχεια. 



13 
 

Η ανάγνωση των περιεχομένων της παρούσας Έκθεσης πρέπει πάντα να διενεργείται στο 

σύνολό τους και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα σε αυτήν έγγραφα και 

επισυναπτόμενα. Σε καμία περίπτωση η παρούσα Έκθεση δεν μπορεί να διασπαστεί σε 

μέρη ή να διανεμηθεί τμηματικά. 

Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της διατάξεως της 

παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί σε οποιονδήποτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

2. Ικανότητα και ανεξαρτησία  

Ανήκουμε στα πρόσωπα που ορίζει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του 

Ν. 4548/2018 και πληρούμε, από κάθε άποψη, τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 

για την ανάληψη της συγκεκριμένης εργασίας. 

Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς την Διασπώμενη Εταιρεία, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, καθώς και του 

άρθρου 21 του Ν. 4449/2017, τα οποία θα μπορούσαν να μην επιτρέψουν την ανάληψη 

της εργασίας αυτής. 

 
II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ίδρυση-Τροποποιήσεις 

Η Εταιρεία συστήθηκε με την υπ' αριθμό 4597/01-03-1994 πράξη της Συμβολαιογράφου 

Αθηνών Καλλιόπης Δομάζου – Σπαθή, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 4634/10-

05-1994 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου. Η σύσταση αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 

6322/26-05-1994 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία απόφαση καταχωρήθηκε στο 

μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 26-05-1994 με αριθμό 31165/01/Β/94/244. Η 

ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής καθώς και περίληψη του καταστατικού 

δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με 

αριθμό φύλλου 2038 στις 31-05-1994. 

Στη συνέχεια, η Διασπώμενη Εταιρεία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 1637601000.  

Ακολούθως το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 
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ΗΠΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Γ.Σ.  

Φ.Ε.Κ. 

30-10-1998 2718/19-05-1999 

19-07-1999 7960/05-10-1999 

20-10-2000 10265/06-11-2000 

31-12-2001 740/31-01-2002 

30-06-2006 11619/23-10-2006 

21-06-2010 12742/04-11-2010 

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις, το καταστατικό της εταιρείας ορίζει: 

1. Επωνυμία 

«ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και διακριτικός τίτλος «INFOSUPPORT Α.Ε.Ε.» 

2. Έδρα 

Έδρα ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, με γραφεία επί της οδού Δοϊράνης αριθμός 8. 

3. Διάρκεια 

Η διάρκεια ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια η οποία αρχίζει από την ημερομηνία της 

καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης που παρέχει την άδεια 

της σύστασης και εγκρίνει το παρόν καταστατικό (26-05-1994) και λήγει στις 25-05-2094. 

4. Σκοπός 

Όπως προκύπτει από το άρθρο 2 του καταστατικού, σκοπός της Διασπώμενης Εταιρείας 

είναι: 

α) Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, αναλωσίμων τούτων, 

ηλεκτρονικών προγραμμάτων, τηλεπικοινωνιακού, εξοπλισμού, μηχανών γραφείων, 

γραφικών υλών και ειδών κινητής τηλεφωνίας. 

β) Η παροχή υπηρεσιών για υποστήριξη, εκπαίδευση, συντήρηση, επισκευή, 

εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστημάτων, κατασκευές λογισμικού και μηχανημάτων 

και υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων. 

γ) Η συναρμολόγηση των άνω μηχανημάτων καθώς και η εισαγωγή των άνω ειδών και η 

αντιπροσώπευση οίκων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ημεδαπών ή αλλοδαπών, που 

έχουν σχέση με τα είδη αυτά. 

δ) Εμπορική αντιπροσώπευση εταιρειών που ασχολούνται με την εμπορία ή διανομή 

ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με την 

εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης εμπορική αντιπροσώπευση πάσης φύσεως 

συσκευών και εξοπλισμού καθώς και τεχνολογιών που αφορούν την εξοικονόμηση 

ενέργειας συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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ε) Εμπορία και αντιπροσώπευση συσκευών, εξοπλισμού και υπηρεσιών που εξυπηρετούν 

την διάθεση προϊόντων σταθερής, κινητής και Internet καθώς και προϊόντων & 

υπηρεσιών συσχετιζόμενών με επικοινωνίες αλλά και προϊόντα σύγκλισης 

τεχνολογικών πληροφοριών & επικοινωνιών. 

στ) Παραγωγή (ψηφιοποίηση), διάθεση και εμπορία γεωγραφικών δεδομένων, σε 

διάφορες μορφές και μέσα. Επίσης αντικείμενο της εταιρείας αποτελεί η διαχείριση 

γεωγραφικών στοιχείων και η ανάλυση γεωγραφικής πληροφορίας με στατιστικές και 

άλλες μεθόδους με την αξιοποίηση της κατάλληλης κάθε φορά μεθοδολογίας καθώς 

και ο σχεδιασμός και η παραγωγή χαρτών.  

ζ) Η εταιρεία μπορεί να αναλάβει τον σχεδιασμό γεωπληροφοριακών συστημάτων ή την 

ανάπτυξη εφαρμογών γεωπληροφοριακών συστημάτων για την εισαγωγή, τη 

διαχείριση, την ανάλυση και την χαρτογραφική απόδοση γεωγραφικών δεδομένων σε 

ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.  

η) Εισαγωγή, αντιπροσώπευση διανομή και εμπορία ειδικών τεχνικών επιστημονικών 

οργάνων και λογισμικών για εφαρμογές χαρτογραφίας, τοπογραφίας 

φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης, γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων. 

5. Μετοχικό Κεφάλαιο 

➢ Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί με τη σύστασή 

της σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρουμένου σε χίλιες (1.000) 

μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και είχε 

καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 

35 του καταστατικού της. 

➢ Στη συνέχεια με την από 19-07-1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης Εταιρείας κατά 

σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση τεσσάρων 

χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών 

εκάστη.  

➢ Στην συνέχεια με την από 20-10-2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης Εταιρείας κατά το 

ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (25.760.000) 

δραχμών, σε μετρητά με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι (2.576) 

νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών 

εκάστης, παράλληλα με παραίτηση των παλαιών μετόχων στην εν λόγω αύξηση. 

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων 

(72.000) δραχμών ανά μετοχή. Το ποσόν που προέκυψε από τη διαφορά της 

ονομαστικής τιμής και τιμής έκδοσης (62.000 δρχ. × 2.576 μετοχές), ήτοι δραχμές 

εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες (159.712.000), 
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πιστώθηκε σε λογαριασμό διαφοράς υπέρ το άρτιο μέχρι να αποφασισθεί η 

κεφαλαιοποίησή του. 

Με την ως άνω απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 

20-10-2000 αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε 

ονομαστικές.  

➢ Με την από 31-12-2001 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το 

ποσό των (1.685.660) δραχμών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 

από (10.000) δραχμές σε (10.222,50) δραχμές, η οποία θα πραγματοποιηθεί με 

συμψηφισμό από τα υπόλοιπα κερδών εις νέον χρήσεως 2000 και β) η μετατροπή του 

μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. 

➢ Με την 21-06-2010) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

αποφασίστηκε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση 

της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού τετρακόσιες εξήντα οκτώ 

χιλιάδες εξακόσια (468.600,00) ευρώ με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων 

είκοσι (15.620) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάκοντα (30,00) ευρώ η 

καθεμία. 

Έτσι, μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας ανέρχεται 

στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακόσιων ογδόντα (695.880,00) 

ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 23.196 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα 

(30,00) ΕΥΡΩ η καθεμία. 

Σήμερα, η κάλυψη του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα: 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΗΣ 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 11.635 349.050,00 50,16% 

EPSILON SINGULARLOGIC A.E. 7.887 236.610,00 34,00% 

BES BETON EXPERT SYSTEMS A.E. 3.062 91.860,00 13,20% 

DIGITAL DEMUS I.K.E. 612 18.360,00 2,64% 

Σύνολο 23.196 695.880,00 100,00% 
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6. Διοίκηση της Διασπώμενης Εταιρείας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρείας αποτελείται από τα πιο κάτω 

αναφερόμενα πρόσωπα: 

α) Βασίλης Σαραντίδης του Γεωργίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

β) Γεώργιος Σαραντίδης του Βασιλείου Αντιπρόεδρος 

γ) Νικόλαος Καραστέργιος του Ηλία Μέλος  

δ) Γεωργία Δεμερούτη του Δημητρίου Μέλος  

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία λήγει στις 30-06-2025, 

παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει 

μετά την ημερομηνία αυτή, εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που 

συνήλθε στις 28-05-2020, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 28-05-

2020 και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ημερομηνία 09-06-

2020 και με αριθμούς καταχωρήσεως 2148601 και 2148602 αντίστοιχα. 

6.1. Εκπροσώπηση της Διασπώμενης Εταιρείας 

Την Διασπώμενη Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλης Σαραντίδης. 

7. Λογιστικό πλαίσιο και αρχές  

➢ Η Διασπώμενη Εταιρεία ως νομικό πρόσωπο της διάταξης της περιπτώσεως α΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ», 

εντάσσεται στην κατηγορία «μικρές οντότητες» με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται 

στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου. Το λογιστικό σύστημα 

και τα λογιστικά αρχεία που τηρεί η Διασπώμενη Εταιρεία είναι αυτά που ορίζουν οι 

διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 10 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου νόμου. 

Η Εταιρεία υποχρεούται στην σύνταξη ισολογισμού κατά την 31η.12. κάθε έτους. 

➢ Τα Λογιστικά αρχεία της Διασπώμενης Εταιρείας τηρούνται στην έδρα της.  

➢ Η Διασπώμενη Εταιρεία για την επιμέτρηση των περιουσιακών της στοιχείων και των 

υποχρεώσεών εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 18 έως και 22 του Ν. 4308/2014 

(Ε.Λ.Π.). 

➢ Η Διασπώμενη Εταιρεία δεν εφαρμόζει την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23 

του Ν. 4308/2014, η οποία αναφέρεται στην αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων στις 

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

Μας παραδόθηκε η Λογιστική Κατάσταση του προς μεταβίβαση Κλάδου κατά την 

31/12/2021, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, οι οποίες 

προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π. και με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητάς του. 

Η Λογιστική Κατάσταση αυτή, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
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Διασπώμενης Εταιρείας, αποτελεί «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού (Μερικής 

Διάσπασης)». 

8. Στοιχεία επικοινωνίας 

Η Διασπώμενη Εταιρεία έχει εγγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 

1637601000 και συναλλάσσεται με τους τρίτους με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

094429098 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. 

 

III. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Η εργασία μας βασίστηκε αποκλειστικά, στα στοιχεία, τις χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες που λάβαμε από τα στοιχεία και τον «Ισολογισμό Μετασχηματισμού 

(Μερικής Διάσπασης)» της 31ης.12.2021 της Διασπώμενης Εταιρείας, ο οποίος έχει 

συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και αποκλειστικά για τις 

ανάγκες της μερικής διάσπασής. Ειδικότερα ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού (Μερικής 

Διάσπασης) αναλύεται κατά κλάδο, ώστε να απεικονίζεται η υπό εξέταση πραγματική 

καθαρή περιουσία του προς μεταβίβαση Κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας την 

ημερομηνία αυτή. 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης 

Εταιρείας, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή του στις 30-12-2021, οι εταιρικές συμμετοχές 

στη νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία θα αποδοθούν στους μετόχους της κατά την σημερινή 

αναλογία τους στην μετοχική σύνθεσή της, δεν απαιτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να 

συντάξει την έκθεση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019. 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο 

01/01/2021 – 31/12/2021 όπως αυτές προκύπτουν από τον «Ισολογισμό 

Μετασχηματισμού (Μερικής Διάσπασης)» όπως αναλύεται κατά κλάδο που συντάχθηκε 

για τις ανάγκες της μερικής διάσπασης.  
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Εταιρικός Ισολογισμός Μετασχηματισμού (Μερικής Διάσπασης) 

εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 

Ποσά σε Ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2021 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώματα πάγια   

Ακίνητα 3.556,64 

Λοιπός εξοπλισμός 52.079,08 

Σύνολο 55.635,72 

Άυλα πάγια στοιχεία  

Λοιπά άυλα 0,21 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   

Λοιπά 10.417,36 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 66.053,29 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Αποθέματα   

Εμπορεύματα 150.351,69 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές   

Εμπορικές απαιτήσεις 638.116,34 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 38.000,00 

Προπληρωμένα έξοδα 7.524,27 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 295.296,20 

Σύνολο 978.936,81 

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.129.288,50 

Σύνολο Ενεργητικού 1.195.341,79 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2021 

Καθαρή θέση   

Καταβλημένα κεφάλαια   

Κεφάλαιο 695.880,00 

Υπέρ το άρτιο 107,26 

Σύνολο 695.987,26 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον  

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 76.065,66 

Αφορολόγητα αποθεματικά 7.952,08 

Αποτελέσματα εις νέον (285.414,44) 

Σύνολο (201.396,70) 

Σύνολο καθαρής θέσης 494.590,56 

Υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

Τραπεζικά δάνεια 186.233,55 

Εμπορικές υποχρεώσεις 308.337,46 

Φόρος εισοδήματος 37.134,19 

Λοιποί φόροι και τέλη 15.322,78 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 54.045,74 

Λοιπές υποχρεώσεις 99.677,51 

Σύνολο Υποχρεώσεων 700.751,23 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 1.195.341,79 
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Ο Εταιρικός Ισολογισμός Μετασχηματισμού (Μερικής Διάσπασης) μετά την μεταβίβαση 

των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου «Παραγωγή Λογισμικών Προγραμμάτων 

Ιδιωτικού Τομέα» διαμορφώνεται ως κατωτέρω: 

 

Εταιρικός Ισολογισμός κλάδου  

«Παραγωγή Λογισμικών Προγραμμάτων Δημοσίου Τομέα» 

εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 

Ποσά σε Ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2021 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώματα πάγια   

Ακίνητα 3.556,64 

Λοιπός εξοπλισμός 14.463,00 

Σύνολο 18.019,64 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   

Λοιπά 10.417.36 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 28.437,00 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Αποθέματα   

Εμπορεύματα 50.569,37 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές   

Εμπορικές απαιτήσεις 108.679,51 

Προπληρωμένα έξοδα 7.524,27 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 206.341,95 

Σύνολο 322.545,73 

Σύνολο κυκλοφορούντων 373.115,10 

Σύνολο Ενεργητικού 401.552,10 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2021 

Καθαρή θέση  

Καταβλημένα κεφάλαια 
 

Κεφάλαιο 365.880,00 

Υπέρ το άρτιο 107,26 

Σύνολο 365.987,26 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον  

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 76.065,66 

Αφορολόγητα αποθεματικά 7.952,08 

Αποτελέσματα εις νέον (285.414,44) 

Σύνολο (201.396,70) 

Σύνολο καθαρής θέσης 164.590,56 

Υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

Τραπεζικά δάνεια 62.701,38 

Εμπορικές υποχρεώσεις 99.490,61 

Φόρος εισοδήματος 25.845,57 

Λοιποί φόροι και τέλη 3.211,92 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 14.295,19 

Λοιπές υποχρεώσεις 31.416,87 

Σύνολο Υποχρεώσεων 236.961,54 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 401.552,10 
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Τα περιουσιακά στοιχεία (Ενεργητικά και Παθητικά) του προς μεταβίβαση Κλάδου  

παρατίθενται κατωτέρω: 

 

Λογιστική Κατάσταση κλάδου  

«Παραγωγή Λογισμικών Προγραμμάτων Ιδιωτικού Τομέα» 

εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 

Ποσά σε Ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2021 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώματα πάγια   

Λοιπός εξοπλισμός 37.616,08 

Άυλα πάγια στοιχεία  

Λοιπά άυλα 0,21 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 37.616,29 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Αποθέματα   

Εμπορεύματα 99.782,32 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές   

Εμπορικές απαιτήσεις 529.436,83 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 38.000,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 88.954,25 

Σύνολο 656.391,08 

Σύνολο κυκλοφορούντων 756.173,40 

Σύνολο Ενεργητικού 793.789,69 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2021 

Υποχρεώσεις   

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

Τραπεζικά δάνεια 123.532,17 

Εμπορικές υποχρεώσεις 208.846,85 

Φόρος εισοδήματος 11.288,62 

Λοιποί φόροι και τέλη 12.110,86 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 39.750,55 

Λοιπές υποχρεώσεις 68.260,64 

Σύνολο Υποχρεώσεων 463.789,69 

 

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία που λάβαμε 

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τα λοιπά στοιχεία και τα δεδομένα, τα οποία τέθηκαν 

υπόψη μας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρείας, προκειμένου να 

εκτελέσουμε την εργασία μας και να συντάξουμε την παρούσα Έκθεση, είναι τα εξής: 

➢ Την από 30-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία 

αποφασίστηκε η μερική διάσπαση της Εταιρείας. 

➢ Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσεως 

01/01/2021 – 31/12/2021. 

➢ Λογιστική Κατάσταση του προς μεταβίβαση Κλάδου κατά την 31-12-2021. 

➢ Αναλυτική απογραφή των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, ενεργητικών και 

παθητικών, του προς μεταβίβαση Κλάδου, η οποία είναι καταχωρημένη σε αθεώρητο 

«Αρχείο Απογραφών και Ισολογισμού», η οποία έχει υπογραφεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και από την Υπεύθυνη του Λογιστηρίου της Διασπώμενης Εταιρείας. 

➢ Υποστηρικτικά αρχεία με τους υπολογισμούς για την εξακρίβωση της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που απεικονίζονται στη Λογιστική 

Κατάσταση του προς μεταβίβαση Κλάδου. 

➢ Δήλωση φορολογίας εισοδήματος της Διασπώμενης Εταιρείας του φορολογικού έτους 

01/01/2021 – 31/12/2021, όπως αυτή θα υποβληθεί στην αρμόδια Φορολογική 

Διοίκηση. 

➢ Φορολογική Ενημερότητα της Διασπώμενης Εταιρείας. 

➢ Ασφαλιστική Ενημερότητα της Διασπώμενης Εταιρείας. 

➢ Επιστολή διαβεβαιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Μεθοδολογία εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας του προς μεταβίβαση Κλάδου 

Προκειμένου να εξακριβώσουμε την αξία της περιουσίας του προς μεταβίβαση Κλάδου, 

προβήκαμε στη διαπίστωση της ανακτήσιμης λογιστικής αξίας των επιμέρους 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών του που περιλαμβάνονται στην 

«Λογιστική Κατάσταση» της 31ης Δεκεμβρίου 2021 του προς μεταβίβαση Κλάδου. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μερικής 

διάσπασης, εξακριβώθηκε η αξία της περιουσίας του προς μεταβίβαση Κλάδου ως 

σύνολο, αφού προηγουμένως επαληθεύτηκε η λογιστική αξία των επιμέρους 

περιουσιακών του στοιχείων και των υποχρεώσεων του, με την προϋπόθεση της 

συνέχισης της δραστηριότητάς του. Η καθαρή αξία της περιουσίας του προς μεταβίβαση 

Κλάδου κατά την 31-12-2021, είναι αυτή η οποία προκύπτει όταν από το σύνολο της αξίας 

των περιουσιακών του στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των υποχρεώσεων κατά 

την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις μεθόδους οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.  

 

Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν 

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες: 

1. Εξέταση του «Ισολογισμού Μετασχηματισμού (Μερικής Διάσπασης)». 

2. Εξέταση της Λογιστικής Κατάστασης του προς μεταβίβαση Κλάδου. 

3. Εξέταση του συνόλου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Διασπώμενης 

Εταιρείας της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2021. 

4. Εξέταση του λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π βάσει του οποίου η Διασπώμενη Εταιρεία 

συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές 

5. Αξιολόγηση των λοιπών επιχειρηματικών πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις του προς μεταβίβαση Κλάδου. 

5. Εξέταση του νομικού τύπου της Διασπώμενης Εταιρείας, εστιάζοντας στη μελέτη του 

κωδικοποιημένου Καταστατικού και των λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων. 

6. Επισκόπηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων της 

Διασπώμενης Εταιρείας των συνεδριάσεων στην χρήση 2021. 

 

Αξία της περιουσία του προς μεταβίβαση Κλάδου 

Η αξία της περιουσίας του προς μεταβίβαση Κλάδου προσδιορίστηκε ως η καθαρή θέση 

αυτού, κατά την 31-12-2021, η οποία προκύπτει εάν από το σύνολο της αξίας των 

περιουσιακών του στοιχείων αφαιρεθεί το σύνολο της αξίας των συνολικών υποχρεώσεών 

του συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων. 

Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με 

τις αξίες τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη «Λογιστική Κατάστασή» του κατά την 



26 
 

31-12-2021, καθώς και τα στοιχεία στα οποία βασιστήκαμε για την εκτίμησή μας και την 

εξακρίβωση της αξίας τους από εμάς: 

 

IV. ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 

 

1. Αξίες Εξακρίβωσης Στοιχείων Ενεργητικού 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

1.1. Λοιπός εξοπλισμός   

Αξία κτήσεως  102.893,72  

Μείον Αποσβέσεις  65.277,64   

Αναπόσβεστη αξία  37.616,08  37.616,08 

   

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει το κόστος και τις συσσωρευμένες αποσβέσεις των 

μεταφορικών μέσων και των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, όπως αναλύονται 

κατωτέρω: 

 0Μεταφορικά μέσα   

Αξία κτήσεως € 55.330,12  

Μείον Αποσβέσεις € 38.914,77  

Αναπόσβεστη αξία € 16.415,35 € 16.415,35 

   

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός   

Αξία κτήσεως € 47.560,68  

Μείον αποσβέσεις € 26.359,95  

Αναπόσβεστη αξία € 21.200,73 € 21.200,73 

Σύνολο  € 37.616,08 

   

Η αναπόσβεστη αξία των μεταφορικών μέσων αναλύεται κατά αυτοκίνητο ιδιωτικής 

χρήσεως ως κατωτέρω: 
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ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ   

OCTAVIA TREND 75 1400CC - Α.Κ.ΙΗΤ 3701 € 0,01 

YARIS VAN 1,5P 111HPLIVE ΒΚΖ 4175 € 7.986,35 

YARIS VAN 1,5P 111HPLIVE ΒΚΖ 4174 € 8.428,97 

FABIA AMBITION 1.2 TDI CR HP ΥΤΒ 4780 € 0,01 

FABIA AMBITION 1.2 TDI CR HP ΥΤΕ 5461 € 0,01 

Σύνολο € 16.415,35 

 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

FIAT FIORINO ΖΖΚ 6132 € 0,00 

Στα Έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, τα οποία εξατομικεύονται στο Μητρώο Παγίων, 

περιλαμβάνονται το κόστος κτήσεως και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις κυρίως 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και λοιπών Επίπλων γραφείων. 

Για τα ανωτέρω πάγια, ελήφθησαν υπόψη η χρονολογία κτήσης, ο βαθμός 

χρησιμοποίησης, συντήρησης, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες 

τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια. 

Από την επισκόπηση του Μητρώου Παγίων προέκυψε ότι, η Διασπώμενη Εταιρεία 

διενεργεί κατ’ έτος τις φορολογικές αποσβέσεις των εν λόγω παγίων βάσει των διατάξεων 

του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013. 

Η συνολική αξία του «Λοιπού εξοπλισμού» αποτιμήθηκε στη λογιστική τους αξία 

στο ποσό των ευρώ 37.616,08. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

1.2. Λοιπά άυλα   

Αξία κτήσεως  104.480,47  

Μείον Αποσβέσεις  104.480,26   

Αναπόσβεστη αξία  0,21  0,00 

   

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει το κόστος και τις συσσωρευμένες αποσβέσεις των 

«Εξόδων αναδιοργανώσεως» και των «Λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως», όπως 

αναλύονται κατωτέρω: 
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Έξοδα αναδιοργανώσεως   

Αξία κτήσεως € 71.905,27  

Μείον Αποσβέσεις € 71.905,08  

Αναπόσβεστη αξία € 0,19 € 0,19 

   

Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως   

Αξία κτήσεως € 32.575,20  

Μείον αποσβέσεις € 32.575,18  

Αναπόσβεστη αξία € 0,02 € 0,02 

Σύνολο  € 0,21 

   

Τα ανωτέρω «Λοιπά άυλα» αποτιμήθηκαν σε μηδενική αξία. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

1.3. Αποθέματα 99.782,32 99.782,32 

   

Ανάλυση  

Λογισμικά προγράμματα (Software) € 84.158,41 

Εμπορεύματα (Hardware) € 15.623,92 

Σύνολο € 99.782,32 

Η ποσότητα των ανωτέρω αποθεμάτων κατά την 31-12-2021 επαληθεύτηκε (με τη 

διαδικασία της αναγωγής) με φυσική απογραφή και αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Η συνολική αξία των «Αποθεμάτων» αποτιμήθηκε στη λογιστική τους αξία στο 

ποσό των ευρώ 99.782,32. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

1.4. Πελάτες 430.311,71 330.000,00 

   

Μετά από διερεύνηση και λαμβάνοντας υπόψιν την παλαιότητα των απαιτητών 

υπολοίπων, θεωρούμε ασφαλούς εισπράξεως ποσό ευρώ 330.000,00. Ως εκ τούτου 
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προκύπτει ανάγκη απομείωσης της αξίας του ανωτέρω λογαριασμού κατά το ποσό των 

ευρώ 100.311,71. 

Η αξία των απαιτήσεων του λογαριασμού «Πελάτες» αποτιμήθηκε στο ποσό των 

ευρώ 330.000,00. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

1.5. Επιταγές χαρτοφυλακίου 21.136,64 20.636,64 

   

Οι επιταγές χαρτοφυλακίου (εισπρακτέες μεταχρονολογημένες) συνολικού ποσού ευρώ 

21.136,64, που έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά ανά σώμα επιταγής στο αθεώρητο Βιβλίο 

Απογραφών και Ισολογισμού, έχουν ως εξής: 

Τράπεζα Αριθμός 

Επιταγής 

Ημερομηνία 

λήξεως 

Ποσό 

σε ευρώ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 34170532-2 01-09-2013 500,00 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 00000188-1 04-02-2022 2.258,00 

EUROBANK 25165313-7 05-02-2022 279,00 

ALPHA BANK 60198197-9 05-02-2022 1.278,88 

EUROBANK 25633067-1 10-02-2022 1.674,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33658082-7 14-02-2022 2.362,20 

ALPHA BANK 59181163-4 30-03-2022 1.427,88 

EUROBANK 25165388-9 05-04-2022 1.485,16 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 34103982-9 15-04-2022 5.580,00 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 00000511-8 30-04-2022 4.291,52 

Σύνολο   21.136,64 

Με βάση την ημερομηνία λήξεως των ανωτέρω επιταγών, θεωρούμε ασφαλούς 

εισπράξεως ποσό ευρώ 20.636,64. Ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη απομείωσης της 

αξίας του ανωτέρω λογαριασμού κατά το ποσό των ευρώ 500,00. 

Η αξία των «Επιταγών χαρτοφυλακίου» αποτιμήθηκε στο ποσό των ευρώ 

20.636,64. 
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 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

1.6. Επιταγές σε καθυστέρηση 65.178,70 0,00 

   

Οι επιταγές σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 65.178,70, που έχουν καταχωρηθεί 

αναλυτικά ανά σώμα επιταγής και συναλλαγματικής στο αθεώρητο Βιβλίο Απογραφών και 

Ισολογισμού, έχουν ως εξής: 

Τράπεζα Αριθμός 

Επιταγής 

Ημερομηνία 

λήξεως 

Ποσό 

σε ευρώ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1173055-2 15-09-2000 6.986,99 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2767484-5 22-09-2001 1.030,23 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 30380647-8 30-04-2002 15.223,18 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 04450445-4 26-04-2003 451,00 

ALPHA BANK 21722617-5 30-11-2004 2.708,10 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ  30-11-2004 120,00 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ  31-12-2004 270,00 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 08050981-9 04-04-2005 550,00 

MARFIN EGNATIA 05425422-1 11-01-2009 1.666,27 

EUROBANK 20160138-9 30-03-2009 5.600,00 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 46243192-4 30-04-2009 1.510,92 

EUROBANK 20239481-6 30-09-2009 2.542,10 

 07187825-4 23-01-2010 1.606,02 

 15674001-0 31-03-2010 995,59 

 04115811-3 15-04-2010 453,39 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 00000763-3 28-02-2011 7.718,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 32496179-1 31-05-2012 7.500,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 32846921-1 18-02-2013 8.246,91 

Σύνολο   65.178,70 

Με βάση την ημερομηνία λήξεως των ανωτέρω αξιογράφων, θεωρούμε τα αντίστοιχα 

ποσά ανεπίδεκτα εισπράξεως. Ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη απομείωσης της αξίας του 

ανωτέρω λογαριασμού κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 

Η αξία των «Επιταγών σε καθυστέρηση» αποτιμήθηκε στη μηδενική αξία. 
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 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

1.7. Συναλλαγματικές χαρτοφυλακίου 15.528,00 2.973,00 

   

Οι συναλλαγματικές χαρτοφυλακίου συνολικού ποσού ευρώ 15.528,00, που έχουν 

καταχωρηθεί αναλυτικά ανά σώμα συναλλαγματικής στο αθεώρητο Βιβλίο Απογραφών 

και Ισολογισμού, έχουν ως εξής: 

 Ημερομηνία 

λήξεως 

Ποσό 

σε ευρώ 

  12.380,00 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 28-02-2014 35,00 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 31-03-2014 35,00 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 30-04-2014 35,00 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 30-05-2014 35,00 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 30-06-2014 35,00 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 15-01-2022 991,00 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 15-02-2022 991,00 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 15-03-2022 991,00 

Σύνολο  15.528,00 

Με βάση την ημερομηνία λήξεως των ανωτέρω συναλλαγματικών, θεωρούμε ασφαλούς 

εισπράξεως ποσό ευρώ 2.973,00. Ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη απομείωσης της αξίας 

του ανωτέρω λογαριασμού κατά το ποσό των ευρώ 12.555,00. 

Η αξία των «Συναλλαγματικών χαρτοφυλακίου» αποτιμήθηκε στο ποσό των ευρώ 

2.973,00. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

1.8. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.718,22 0,00 

   

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Δεδομένου ότι στα περιουσιακά στοιχεία του προς μεταβίβαση Κλάδου δεν 

συμπεριλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις, δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται η πρόβλεψη 

αυτή. 
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Η αξία των «Προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις» αποτιμήθηκε στη μηδενική 

αξία. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

1.9. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 38.000,00 38.000,00 

   

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. 

Η ανωτέρω αξία αναλύεται ως κατωτέρω: 

Αξία κτήσεως τίτλων € 47.053,94  

Μείον   

Διαφορά από αποτίμηση τίτλων € 9.053,94 € 38.000,00 

Η αποτίμηση των τίτλων διενεργήθηκε κατά την 31-12-2021 σύμφωνα με το δελτίο τιμών 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η αξία των «Λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων» αποτιμήθηκε στη λογιστική 

τους αξία στο ποσό των ευρώ 38.000,00. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

1.10. Ταμείο 10.179,90 10.179,90 

   

Πρόκειται για τα μετρητά κατά την 31-12-2021 που αναλογούν στον προς μεταβίβαση 

Κλάδο, μετά τις ταμειακές συναλλαγές του. 

Η αξία των «Μετρητών» αποτιμήθηκε στο ποσό των ευρώ 10.179,90. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

1.11. Καταθέσεις όψεως 78.774,35 78.774,35 

   

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως κατωτέρω: 
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Τράπεζα ευρώ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ. 143/47006356 38.121,85 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ. 6740-114685-343 40.652,50 

Σύνολο 78.774,35 

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει τις τραπεζικές καταθέσεις που αφορούν στον 

προς μεταβίβαση Κλάδο κατά την 31-12-2021, μετά τις τραπεζικές του συναλλαγές του. 

Η συνολική αξία των «Καταθέσεων όψεως» αποτιμήθηκε στο ποσό των ευρώ 

78.774,35. 

 

Συγκεντρωτική Απεικόνιση Εξακρίβωσης Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού  

 

Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

Λοιπός εξοπλισμός 37.616,08 37.616,08 

Λοιπά άυλα 0,21 0,00 

Αποθέματα 99.782,32 99.782,32 

Πελάτες 430.311,71 330.000,00 

Επιταγές χαρτοφυλακίου 21.136,64 20.636,64 

Επιταγές σε καθυστέρηση 65.178,70 0,00 

Συναλλαγματικές χαρτοφυλακίου 15.528,00 2.973,00 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (2.718,22) 0,00 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 38.000,00 38.000,00 

Ταμείο 10.179,90 10.179,90 

Καταθέσεις όψεως 78.774,35 78.774,35 

Σύνολο 793.789,69 617.962,29 

 

2. Αξίες Εξακρίβωσης Στοιχείων Παθητικού 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

2.1. Τραπεζικά δάνεια 123.532,17 123.532,17 

   

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει υποχρέωση προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λόγω 

χρηματοδότησης με βάση τον λογαριασμό με αριθμό ΑΔ 0010278000000022590, η οποία 

αφορά στον προς μετατροπή Κλάδο. 
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Η συνολική αξία των «Τραπεζικών δανείων» αποτιμήθηκε στο ποσό των ευρώ 

123.532,17. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

2.2. Προμηθευτές 99.540,66 99.540,66 

   

Το ανωτέρω υπόλοιπο συμφωνεί με την αναλυτική κατάσταση προμηθευτών του προς 

μεταβίβαση Κλάδου. 

Από την επισκόπηση της κίνησης των αναλυτικών λογαριασμών του εμπορικού 

προγράμματος δεν διαπιστώσαμε ότι συντρέχουν λόγοι προσαύξησης ή παραγραφής των 

υποχρεώσεων. 

Οι υποχρεώσεις προς τους «Προμηθευτές» αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία 

στο ποσό των ευρώ 99.540,66. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

2.3. Επιταγές πληρωτέες 97.200,00 97.200,00 

   

Οι επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) συνολικού ποσού ευρώ 97.200,00, που 

έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά ανά σώμα επιταγής στο αθεώρητο Βιβλίο Απογραφών και 

Ισολογισμού, έχουν ως εξής: 

Τράπεζα Αριθμός 

Επιταγής 

Ημερομηνία 

λήξεως 

Ποσό 

σε ευρώ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33486933-1 09-01-2022 13.000,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33741767-9 16-01-2022 10.500,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33741768-7 23-01-2022 11.700,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33741769-5 20-03-2022 11.000,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33741770-9 24-04-2022 7.000,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33741771-7 22-05-2022 11.000,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33741772-5 26-06-2022 11.000,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33741773-3 27-07-2022 11.000,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33741774-1 25-09-2022 11.000,00 

Σύνολο   97.200,00 
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Η αξία των «Επιταγών πληρωτέων» αποτιμήθηκε στο ποσό των ευρώ 97.200,00. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

2.4. Πιστωτές διάφοροι 12.106,19 12.106,19 

   

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει υποχρέωση προς την ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε.  

Από την επισκόπηση της κίνησης του αναλυτικού λογαριασμού της ανωτέρω εταιρείας δεν 

διαπιστώσαμε ότι συντρέχουν λόγοι προσαύξησης ή παραγραφής της υποχρέωσης 

αυτής. 

Η υποχρέωση προς τους «Πιστωτές Διάφοροι» αποτιμήθηκε στη λογιστική της αξία 

στο ποσό των ευρώ 12.106,19. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

2.5. Φόρος Εισοδήματος 11.288,62 11.288,62 

   

Πρόκειται για τον φόρο εισοδήματος επί των κερδών του προς μεταβίβαση Κλάδου της 

χρήσεως 2021. 

Η υποχρέωση για τον «Φόρο Εισοδήματος» αποτιμήθηκε στη λογιστική της αξία 

στο ποσό των ευρώ 11.288,62. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

2.6. Λοιποί φόροι και τέλη 12.110,86 12.110,86 

   

Η ανωτέρω υποχρέωση αναλύεται ως κατωτέρω: 

Φόροι τέλη αμοιβών προσωπικού € 9.061,06 

Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων € 3.049,80 

Σύνολο € 12.110,86 

Από την επισκόπηση των αναλυτικών λογαριασμών των ανωτέρω υποχρεώσεων 

διαπιστώσαμε ότι αυτές είναι ενήμερες. 

Οι υποχρεώσεις για τους «Λοιπούς φόρους και τέλη» αποτιμήθηκαν στη λογιστική 

τους αξία στο ποσό των ευρώ 12.110,86. 
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 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

2.7. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 39.750,55 39.750,55 

   

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει την υποχρέωση προς τον Ε.Φ.Κ.Α. από 

ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του προς μεταβίβαση Κλάδου.  

Από την επισκόπηση του αναλυτικού λογαριασμού του ανωτέρω Οργανισμού 

διαπιστώσαμε ότι εισφορές αυτές είναι ενήμερες. 

Η υποχρέωση προς τον «Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης» αποτιμήθηκε στη 

λογιστική της αξία στο ποσό των ευρώ 39.750,55. 

 

 Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

2.8. Λοιπές υποχρεώσεις 68.260,64 68.260,64 

   

Οι Λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως κατωτέρω: 

Προκαταβολές πελατών 8.499,32 € 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0,64 € 

Απαιτήσεις από Πιστωτικές Κάρτες 11,073,33 € 

Επιστρεπτέα προκαταβολή 49.199,35 € 

Σύνολο 68.772,64 € 

Μείον  

Προσωπικό λογαριασμοί προς απόδοση 512,0 € 

Τελικό σύνολο 68.260,64 € 

Από την επισκόπηση των ανωτέρω αναλυτικών λογαριασμών διαπιστώσαμε ότι τα 

αντίστοιχα υπόλοιπα είναι ενήμερα. 

Οι «Λοιπές υποχρεώσεις» αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία στο ποσό των 

ευρώ 68.260,64. 
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Συγκεντρωτική Απεικόνιση Εξακρίβωσης Αξίας Στοιχείων Παθητικού  

 

Ποσά 

σε € 

Αξία 

Εξακρίβωσης 

σε € 

Τραπεζικά δάνεια 123.532,17 123.532,17 

Προμηθευτές 99.540,66 99.540,66 

Επιταγές πληρωτέες 97.200,00 97.200,00 

Πιστωτές διάφοροι 12.106,19 12.106,19 

Φόρος Εισοδήματος 11.288,62 11.288,62 

Λοιποί φόροι 12.110,86 12.110,86 

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 39.750,55 39.750,55 

Λοιπές υποχρεώσεις 68.260,64 68.260,64 

Σύνολο 463.789,69 463.789,69 

 

V. Προσδιορισμός της Καθαρής Θέσης του κλάδου «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» κατά την 31.12.2021 

Κατόπιν της εξακρίβωσης της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων του προς μεταβίβαση Κλάδου τα συνολικά μεγέθη αυτών διαμορφώνονται 

ως εξής: 

Σύνολο Αξίας στοιχείων Ενεργητικού ευρώ 617.962,29 

Μείον   

Σύνολο Αξίας στοιχείων Παθητικού ευρώ 463.789,69 

Καθαρή Θέση κατά την 31-12-2021 ευρώ 154.172,60 

Κατόπιν των ανωτέρω: 

Η καθαρή θέση του κλάδου «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» κατά την 31.12.2021 εξακριβώνεται στο ποσό των ευρώ εκατόν 

πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα δύο και εξήντα λεπτών 

(€ 154.172,60). 

 

VI. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Ο σκοπός, η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της εξακρίβωσης της περιουσίας του 

κλάδου «Παραγωγή Λογισμικών Προγραμμάτων Ιδιωτικού Τομέα» κατά την 31-12-2021 

είναι αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, όπως συμφωνήθηκαν στην Επιστολή Ανάθεσης 

της 01-03-2022. Η προσέγγιση και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας τα 

κρίναμε κατάλληλα στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4601/2019 και 

ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, χρήση, ή πλαίσιο εφαρμογής.  
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2. Οι αναφορές, τα περιεχόμενα και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης Έκθεσης, 

αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε γεγονότα που συνέβησαν μέχρι την ημερομηνία της 

υπογραφής της. Γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά την ημερομηνία υπογραφής της 

παρούσας Έκθεσης, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις 

παραδοχές και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ή οποιαδήποτε πληροφορία, αναφορά 

και τα αποτελέσματα που περιέχονται σε αυτήν, δεν έχουν ληφθεί υπόψη και δεν 

αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, αναμόρφωσης ή 

επαναεπιβεβαίωσης της Έκθεσής μας σε σχέση με αυτά. 

3. Δεν διενεργήσαμε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των καταστάσεων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του προς μεταβίβαση Κλάδου σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και δεν εκτελέσαμε καμίας άλλης μορφής διαδικασία επιβεβαίωσης των 

πληροφοριών και των δεδομένων που τέθηκαν υπόψη μας, σύμφωνα με το Διεθνές 

Πλαίσιο Αναθέσεων Διασφάλισης και τα σχετικά επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Λογιστών, πέραν των διαδικασιών αυτών που αναφέρονται ότι 

εκτελέστηκαν. Περαιτέρω, η αξιολόγηση και τα συμπεράσματά μας σχετικά με την 

εξακρίβωση της περιουσίας του προς μεταβίβαση Κλάδου, βασίστηκαν στις 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία τέθηκαν υπόψη μας και η 

προσέγγισή τους έγινε στη βάση ενός επιπέδου σημαντικότητας.  

4.Τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην παρούσα Έκθεση, αποτελούν την 

επαγγελματική μας άποψη, ως αποτέλεσμα της Εντολής Ανάθεσης σε υλοποίηση της από 

01-03-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης Εταιρείας και των 

δεδομένων και των πληροφοριών που τέθηκαν υπόψη μας στο πλαίσιο της εργασίας μας. 

Η επαγγελματική μας άποψη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως συμπεράσματα 

συμβουλευτικής φύσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της μετατροπής κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4601/2019 και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως παραίνεση για την ολοκλήρωση ή όχι της συναλλαγής ή δεσμευτική για 

τη λήψη της απόφασης αυτής. 

5. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη έναντι τρίτων, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη 

διαδικασία ολοκλήρωσης της εν λόγω μετατροπής και δεν σχετίζονται με αυτή σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.  

6. Σε συνέχεια της ανωτέρω αναφοράς μας με αριθμό 3, η εργασία που εκτελέσαμε δεν 

αποτελεί έργο διασφάλισης. Ως εκ τούτου, η παρούσα ανάθεση δεν αποτελεί έλεγχο ή 

επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών και δεν 

διατυπώνεται καμία γνώμη ελέγχου ούτε παρέχεται καμία μορφή διασφάλισης σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών. 

Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη Έκθεση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τη διάταξη της 

παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος 
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λοιπών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται Λογιστικές 

Καταστάσεις του προς μεταβίβαση Κλάδου. 

 

 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

  

 

 

 

 

 Παναγιώτης. 

Αποστολόπουλος 

Γεωργία Παλιούρα 

 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 59591 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 22561 
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