
σελίδα 1 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

με απορρόφηση της “Hellenic Post Credit Ανώνυμη Εταιρία Παροχής 
Πιστώσεων” από την “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” 

 

Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταρτίστηκε στις 4/7/2022 μεταξύ: 

 

1. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» 

και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», (εφεξής «Eurobank» ή «Απορροφώσα»), που 

εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Όθωνος 8, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 και 

Α.Φ.Μ. 996866969, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τους κ.κ. 

Χαρίκλεια Κουκουτσάκη και Εμμανουήλ Δεληγιάννη, δυνάμει της ειδικής εντολής και 

εξουσιοδότησης που τους χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 

30/06/2022 συνεδρίασή του, οπότε το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης εγκρίθηκε 

(στο εξής καλούμενη ως «Απορροφώσα Εταιρεία» ή «Απορροφώσα») 

2. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ » και τον διακριτικό τίτλο «POST CREDIT 

Α.Ε.Π.Π», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, 40,2 χλμ Αττικής Οδού, ΣΕΑ Ι Μεσογείων,  

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000755901000 και Α.Φ.Μ. 094307311, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται από τους κ.κ. Αθανάσιο Ρήγα του Γεωργίου και Κυριάκο Ξύδη του 

Παναγιώτου, δυνάμει της ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που τους χορηγήθηκε 

από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την από 30/06/2022 συνεδρίασή του 

(στο εξής καλούμενη ως «Απορροφώμενη Εταιρεία» ή «Απορροφώμενη») (από 

κοινού αποκαλούμενες στο εξής ως «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»). 

 

Αφού έλαβαν υπόψη ότι: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ: 

Mε την από 29/04/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Aπορροφώσας 

Εταιρείας και την από  29/04/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της 

Απορροφώμενης Εταιρείας ομόφωνα εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η έναρξη της διαδικασίας της 
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συγχώνευσης (στο εξής καλούμενη η «Συγχώνευση») με απορρόφηση της Απορροφώμενης 

ως 100% θυγατρικής από την Απορροφώσα, η κατάρτιση Ισολογισμού μετασχηματισμού 

για την Απορροφώμενη με ημερομηνία 31.12.2021 και η ανάθεση του ελέγχου του 

Ισολογισμού Μετασχηματισμού που συντάχθηκε από την Απορροφώμενη για τους σκοπούς 

της συγχώνευσης στον ορκωτό ελεγκτή Αναστάσιο Κυριακούλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 39291) της 

ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., ο οποίος ταυτόχρονα ορίστηκε όπως 

διενεργήσει έλεγχο και συντάξει έκθεση για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης και για το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2515/1997. Συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία 

αποδεκτό να πραγματοποιηθεί η Συγχώνευση με τους εξής ειδικότερους όρους και 

συμφωνίες: 

α) Καταρτίσθηκε ισολογισμός μετασχηματισμού της Aπορροφώμενης Εταιρείας 

σύμφωνα με την από 29/04/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 31.12.2021, ο οποίος προσαρτάται στο 

παρόν ως Συνημμένο 1 (στο εξής ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»). Τα στοιχεία 

του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αυτά 

εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως αυτά θα διαμορφωθούν 

μέχρι τη νόμιμη τελείωση της Συγχώνευσης, θα μεταφερθούν ως στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας. 

β) Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 

Απορροφώμενης, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 

διενεργήθηκε από στον ορκωτό ελεγκτή Αναστάσιο Κυριακούλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 39291) 

της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., ο οποίος προέβη στην 

επιβεβαίωσή τους και συνέταξε σχετική έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης  και εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης 

Συγχώνευσης για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες για τις ανάγκες εφαρμογής  του 

άρθρου 16 παρ.5 ν. 2515/1997 (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης ενοποίησης των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών), η οποία 

έκθεση προσαρτάται στο παρόν ως Συνημμένο 2. 
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γ) Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως αυτό θα εγκριθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιου έκαστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών  θα καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. 

για κάθε μία από αυτές και θα δημοσιευθεί ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη 

συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 του ν.4601/2019 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 8 ν.4601/2019 στο διαδικτυακό τόπο εκάστης αυτών. Οι 

μέτοχοι της Απορροφώσας  έχουν το δικαίωμα ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από 

τη συντέλεση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 του ν. 4601/2019, 

να λαμβάνουν γνώση στην έδρα της Απορροφώμενης όλα τα έγγραφα που ορίζονται 

στις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 ν.4601/2019.  

δ) Στην Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβληθεί αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από τα 

αναγκαία έγγραφα (συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης) και 

θα τηρηθεί η σχετική εγκριτική διαδικασία του άρθρου 16 παρ.18 του ν.2515/1997.  

ε) Η τελική απόφαση της Συγχώνευσης από τα Διοικητικά Συμβούλια έκαστης των 

Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα ληφθεί μετά τη λήψη της εγκριτικής απόφασης της 

Τράπεζας της Ελλάδος. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με την 

οριστική σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου (στο εξής η Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης), 

συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας και του Ισολογισμού 

Μετασχηματισμού καθώς και οι εγκριτικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και 

του Υπουργείου Ανάπτυξης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του 

ν.4601/2019 για έκαστη των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.  

στ)  Γίνεται μνεία ότι δεν απαιτείται έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε ενημέρωση 

της Γενικής Συνέλευσης εκάστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 35 ν. 4601/2019, ούτε εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης 

Συγχώνευσης από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του άρθρου 10 του ν. 

4601/2019 σύμφωνα με ρητή εξαίρεση της παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4601/2019. 

 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω: 
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1. Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών (άρθρο 7 παρ.2 περ. α του Ν. 

4601/2019) και Διαδικασία Συγχώνευσης 

1.1. Στη συμφωνούμενη με το παρόν συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες 

εταιρείες με τα παρακάτω στοιχεία: 

(α) Απορροφώσα είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη 

Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», (εφεξής «Eurobank» ή «Απορροφώσα»), 

που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Όθωνος 8, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 και 

Α.Φ.Μ. 996866969, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και  

(β) Απορροφώμενη είναι η εταιρεία με την επωνυμία « HELLENIC POST CREDIT 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο « POST CREDIT 

Α.Ε.Π.Π», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, 40,2 χλμ Αττικής Οδού, ΣΕΑ Ι Μεσογείων,  

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000755901000 και Α.Φ.Μ. 094307311, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. 

1.2. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες εταιρείες συμφωνούν τη συγχώνευση με απορρόφηση της 

Απορροφώμενης από την Απορροφώσα Εταιρεία, με συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 16 παρ. 1, 2, 4, 5, 7-12 και 18 του ν. 2515/1997 και του άρθρου 35 παρ. 1 και 

2 του ν. 4601/2019 έκαστο όπως ισχύει, δεδομένου ότι η Aπορροφώσα κατέχει το σύνολο 

των μετοχών της Απορροφώμενης, και βάσει του από 31.12.2021 ισολογισμού 

μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, υπό τους αναγραφόμενους στο παρόν 

όρους και συμφωνίες. 

1.3 Η τελική απόφαση για την έγκριση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τα Διοικητικά 

Συμβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 35 του Ν. 4601/2019 και τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα 

με το άρθρο 16 παρ. 18 του Ν. 2515/1997. 

1.4. Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, μαζί με 

την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και την εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης, (άρθρο 

17 παρ. 2 του Ν. 4601/2019), υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που 
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προβλέπονται από τον Ν.4601/2019 (άρθρο 16), τον Ν.4548/2018 και τον Ν. 4919/2022 για 

καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. 

1.5. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (ΓΕΜΗ) (Ημέρα Συγχώνευσης), σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 

και το άρθρο 18   του Ν.4919/2022, της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα 

Εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή της Απορροφώμενης Εταιρείας από το ΓΕΜΗ. 

 

2. Σχέση Ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας προς τις 

μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας 

Επειδή η Απορροφώμενη Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Απορροφώσας δεν υπάρχει 

σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές της Απορροφώσας 

Εταιρείας. 

 

3. Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας μετά την συγχώνευση 

Επειδή η Απορροφώμενη Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Απορροφώσας, το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Απορροφώσας μετά τη συγχώνευση θα παραμείνει αμετάβλητο και θα 

ανέρχεται σε τρία δισεκατομμύρια εννιακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια εβδομήντα μία 

χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οχτώ ευρώ και δέκα λεπτά (3.941.071.968,10 ευρώ) και θα 

διαιρείται σε τρία δισεκατομμύρια εξακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα 

τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (3.683.244.830) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής 

αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07 ευρώ) η κάθε μία. 

 

4. Διατυπώσεις παράδοσης των νέων μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας 

μετά τη συγχώνευση (άρθρο 7 παρ.2 περ. γ του Ν. 4601/2019) και 

ημερομηνία συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας (άρθρο 7 

παρ.2 περ. δ του Ν. 4601/2019) 

Επειδή η Απορροφώμενη Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Απορροφώσας δεν θα 

παραδοθούν μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας και δεν ορίζεται ημερομηνία συμμετοχής 
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στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας, ενώ οι κατεχόμενες από την Απορροφώσα Εταιρεία 

μετοχές της Απορροφώμενης θα ακυρωθούν δια συγχύσεως. 

 

5. Πράξεις και Οικονομικά Αποτελέσματα της Απορροφώμενης από την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 έως και την ημέρα της Συγχώνευσης 

Οι πράξεις της Απορροφώμενης που διενεργούνται μετά από την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 

μέχρι την ημέρα Συγχώνευσης θα θεωρούνται  ότι διενεργούνται για λογαριασμό της 

Απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματά της, που θα προκύψουν από την ημερομηνία 

αυτή μέχρι της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της 

Απορροφώσας εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 παρ. 2 περ.ε του Ν.4601/2019 

και 16 παρ. 5 του Ν. 2515/1997 και τα ποσά θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με 

συγκεντρωτική εγγραφή την Ημέρα Συγχώνευσης. 

 

6. Ειδικά δικαιώματα μετόχων ή κατόχων άλλων τίτλων (άρθρο 7 παρ. 2 περ. 

στ Ν. 4601/2019)  

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τους Μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν 

προβλέπονται ούτε από τα Καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων των μετόχων τους, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής. 

Περαιτέρω δεν έχουν εκδοθεί ομόλογα από την Απορροφώμενη Εταιρεία. 

 

7. Ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

εμπειρογνωμόνων και εσωτερικών ελεγκτών των Συγχωνευόμενων 

Εταιρειών (άρθρο 7 παρ. 3 περ. ζ Ν. 4601/2019) 

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους εμπειρογνώμονες 

και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν προβλέπονται ούτε από 

τα Καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, 

ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής. 

 

8. Συνέπειες ολοκλήρωσης συγχώνευσης 
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8.1 Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, όλα τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 18 του Ν. 4601/2019 επέρχονται αυτοδικαίως και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ των 

Συγχωνευόμενων Εταιρειών όσο και έναντι τρίτων. Συγκεκριμένα: 

(α) Η Απορροφώμενη Εταιρεία λύεται και παύει να υφίσταται, χωρίς να τεθεί σε 

εκκαθάριση. 

(β)  Το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης Εταιρείας 

μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, 

αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη διατύπωση, με βάση τη σύμβαση συγχώνευσης, αλλά 

και εκ του νόμου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται 

για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία της 

Απορροφώμενης Εταιρείας, που πρόκειται να μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα 

Εταιρεία, είναι εκείνα που καταγράφονται στα βιβλία της Απορροφώμενης Εταιρείας 

και περιλαμβάνονται στον από 31.12.2021 ισολογισμό μετασχηματισμού της.  

(γ) Η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος και καθίσταται 

αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος στο σύνολο της περιουσίας 

(ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης Εταιρείας, δηλαδή στο σύνολο των 

δικαιωμάτων, απαιτήσεων, αξιώσεων, άυλων αγαθών, υποχρεώσεων και γενικά των 

έννομων σχέσεων της Απορροφώμενης Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία και αν 

απορρέουν, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων που έχουν 

εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού 

στοιχείου, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια 

στην παρούσα σύμβαση είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή. 

(δ)  Οι εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας συνεχίζονται αυτοδικαίως και 

χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα. 

8.2. Η Απορροφώμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:  

(α) η περιουσία της ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) την 31η.12.2021, είναι αυτή, 

που εμφανίζεται στον από 31.12.2021 ισολογισμό μετασχηματισμού, στον οποία 

αποτυπώνονται λογιστικά τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην 

Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία. 
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(β) τα εισφερόμενα στοιχεία του ενεργητικού της είναι της αποκλειστικής κυριότητάς 

της, τα δε στοιχεία του παθητικού της ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στoν 

προαναφερόμενo ισολογισμό μετασχηματισμού. 

8.3. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού 

και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αποτυπώνονται στην ανωτέρω λογιστική 

κατάσταση και όπως αυτά θα έχουν τυχόν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της 

συγχώνευσης, και τα περιουσιακά στοιχεία αυτά θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και 

παθητικού της Απορροφώσας. 

 

9. Λοιποί Όροι 

9.1. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη χορήγηση 

των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών. 

9.2. Η σκοπούμενη συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων 

σύμφωνα με το νόμο εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε δύο (2) 

πρωτότυπα, και υπογράφεται νομίμως από τους νομίμους εκπροσώπους των 

Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθένας από τους οποίους έλαβε ένα (1) πρωτότυπα. 

 

Για την Απορροφώσα Εταιρεία                   Για την Απορροφώμενη Εταιρεία 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 

Ισολογισμός μετασχηματισμού της Απορροφώμενης 

Ποσά σε € χιλ. 31.12.2021 

Ενεργητικό   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.008 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 174.491 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (86.041) 

Ενσώματα Πάγια 71 

Δικαίωμα χρήσης Παγίων  354 

Άυλα πάγια στοιχεία 373 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 4 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.413 

Σύνολο Ενεργητικού 100.673 

  

    

Ίδια κεφάλαια   

Μετοχικό κεφάλαιο 5.808 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 15.996 

Τακτικό αποθεματικό 1.090 

Λοιπά αποθεματικά 195 

Αποτελέσματα εις νέον (39.964) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (16.874) 

    

    

Υποχρεώσεις   

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 113.800 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 24 

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 61 

Λοιπά στοιχεία υποχρεώσεων 3.661 

Σύνολο υποχρεώσεων 117.547 

    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 100.673 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 
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