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Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020 
 
 
 
Προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας 
«LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E»  
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
κατά την 30.06.2020 του Ενεργητικού και Παθητικού της 

                                             «LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E»  
με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-22 του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και του Ν. 
4172/2013 με σκοπό την συγχώνευση αυτής με απορρόφηση από συνδεδεμένη εταιρεία  

 
 

 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 

Ι. Εισαγωγικές σημειώσεις 

 
Κατόπιν σχετικής εντολής σας ολοκληρώσαμε την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού 
και Παθητικού της εταιρείας «LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E» (στο εξής: η «Εταιρεία» ή η 
«Συγχωνευόμενη») με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-22 του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018 και του 
Ν. 4172/2013 προκειμένου η Εταιρεία να συγχωνευτεί με απορρόφηση από άλλη εταιρεία. 
 
Για την ανωτέρω συγχώνευση τέθηκαν υπόψη μας α) Η απόφαση της συνεδρίασης της 29.6.2020 του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E» β) Ο ισολογισμός της 
Εταιρείας με ημερομηνία 30.06.2020. 
 

ΙΙ. Εταιρεία 

Α. Ιστορικό της Εταιρείας 

 
Η Εταιρεία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 18.247 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΡΙΝΑΣ – ΕΛΕΝΗΣ 
ΜΑΓΚΛΑΡΗ και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 3940 – 31/05/2002 ΦΕΚ. Η Εταιρεία φέρει τον πρώην 
αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 51828/004/Β/2002/0065 και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 004752001000  
 
Από το κωδικοποιημένο καταστατικό της παραπάνω Εταιρείας προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία: 
 
Επωνυμία 
 
Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού της –όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα- έχει 
την επωνυμία «LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «LYKOS PS 
AE» (η «Εταιρεία»). 
Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία σε πιστή 
μετάφραση. 
  
Διάρκεια 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη 
και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα 
αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού 
της. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο με την απαρτία και 
πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, δύναται να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της 
εταιρείας.  
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Α. Ιστορικό της Εταιρείας – Συνέχεια 
ΙΙ. Εταιρεία – Συνέχεια 
 
Έδρα 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου – Αττικής.  
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία, σε άλλες 
πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Σκοπός 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, ο σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη των ακόλουθων 
δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό στο όνομά της και για λογαριασμό τρίτων: 
1. Υλοποίηση και προώθηση για εμπορική εκμετάλλευση του project “ΕΒΡΡ” (Electronic Bill Presentment & 
Payment), που αφορά την ηλεκτρονική παρουσίαση και πληρωμή λογαριασμών για τις επιχειρήσεις και 
τους  καταναλωτές με τη δημιουργία του ICC (Inform Consolidation Center) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 
(B2C-B2B-B2E). 
2. Ανάπτυξη, προσαρμογή και εξειδίκευση πρόσθετου ή περιφερειακού λογισμικού για την παραπάνω 
εφαρμογή ή για εντελώς νέες εφαρμογές του τεχνολογικού σκεπτικού της ηλεκτρονικής παρουσίασης 
εγγράφων (Electronic Document Presentment, Management & Distribution). 
3. Διερεύνηση και καλλιέργεια κλίματος για την επέκταση του τεχνολογικού σκεπτικού σε μεγάλες 
εφαρμογές εκσυγχρονισμού διακίνησης εγγράφων και ποσών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων του 
Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. 
4. Μεταφορά, προσαρμογή και επέκταση άλλων σημαντικών τεχνολογιών και τεχνογνωσίας σχετικά με 
ολοκληρωμένα συστήματα Loyalty, πληρωμών και αντιπροσώπευσης αλλοδαπών εταιρειών λογισμικού και 
εξοπλισμού σχετικού αντικειμένου. 
5. Μεταφορά, επέκταση και εφαρμογή των συναφών τεχνολογιών και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε 
Forms Management & Electronic Transactions που διαθέτει ο Όμιλος των Εταιριών INFORM. 
6. Διεκδίκηση συμμετοχής της Εταιρείας σε Ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα. 
7. Η συμμετοχή στη διοίκηση άλλων εταιρειών ή νομικών προσώπων, οποιουδήποτε είδους και μορφής, με 
σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας. 
8. Η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. 
9. Η ανάπτυξη λογισμικού για διαχείριση καρτών παντός τύπου όλων των τεχνολογιών (έξυπνων & 
συμβατικών), για εφαρμογές ασφαλείας, τραπεζικές (EMV), καθώς και εμπορικές εφαρμογές όπως 
ενδεικτικά προγράμματα πελατειακής πίστης (loyalty), συστήματα πρόσβασης και ταυτοποίησης 
(πρόσβαση, ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες οδήγησης, ταχογράφοι κ.α.) και η παροχή υπηρεσιών και 
προϊόντων σχετικά με τα ανωτέρω προς εταιρείες, τράπεζες και άλλους οργανισμούς.  
10. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή ειδικών εντύπων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθώς και 
προϊόντων έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφορικής (ενδεικτικά: αξιογράφων, εντύπων ασφαλείας, 
δελτίων ταυτοποίησης). 
11. Η ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα και ανάληψη κάθε ενέργειας που συνδέεται με τα 
ανωτέρω. 
12. Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρείες και η δημιουργία κάθε είδους εταιρειών ή άλλων ενώσεων 
νομικών προσώπων ή η δημιουργία κοινοπραξιών ή στρατηγικών συμμαχιών με άλλες εταιρείες ή ενώσεις 
νομικών προσώπων οι οποίες ήδη υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό για 
την επέκταση και επιτυχή πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών, εφ’ όσον δεν αντιβαίνουν στο σκοπό και 
στις δραστηριότητες της εταιρείας. 
Οι σκοποί της Εταιρείας μπορούν να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Μετοχικό Κεφάλαιο 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο συνίστατο κατά τη σύσταση της 
Εταιρείας σε τρία εκατομμύρια δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο (3.017.142,00) ευρώ ολοσχερώς 
καταβεβλημένο σε είδος και σε μετρητά και διαιρείτο σε δέκα εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν 
σαράντα (10.057.140) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. 
Με την από 18.09.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε 
κατά δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000,00) ευρώ με ισόποση απόσβεση συσσωρευμένων 
ζημιών και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000,00) ευρώ, εκ των 
οποίων δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000,00) ευρώ με εισφορά σε είδος και διακόσιες 
χιλιάδες (200.000,00) ευρώ σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε τρία εκατομμύρια δεκαεπτά 
χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο (3.017.142,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε είδος και σε μετρητά, 
διαιρείτο δε, όπως πιο πάνω περιγράφεται, σε δέκα εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα 
(10.057.140) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. 
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Α. Ιστορικό της Εταιρείας – Συνέχεια 
 
Με την από 15.12.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε 
κατά ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000,00) ευρώ με την ακύρωση τριών εκατομμυρίων 
πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό 
κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εννεακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο 
(1.967.142,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε είδος και σε μετρητά, διαιρείτο δε σε έξι εκατομμύρια 
πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα (6.557.140) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η 
κάθε μία. 
Με την από 03.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε 
κατά οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (888.000,00) ευρώ με την ακύρωση δύο εκατομμυρίων 
εννεακοσίων εξήντα χιλιάδων (2.960.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. Έτσι το 
μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο 
(1.079.142,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε είδος και σε μετρητά, διαιρείτο δε σε τρία εκατομμύρια 
πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα (3.597.140) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η 
κάθε μία. 
Με την από 04.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε 
κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) μετοχών 
ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσιες εβδομήντα 
εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο (779.142,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε είδος και σε 
μετρητά, διαιρείται δε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα 
(2.597.140) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως συγκροτήθηκε σε Σώμα, σύμφωνα με το Πρακτικό 
Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2020, απαρτίζεται από τους εξής:  
 
 
1. Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Ιωάννη & της Θεοδώρας Σπυροπούλου – Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος 
2. Αλεξάνδρα Αδάμ του Ιωάννη και της Παρασκευής Αδάμ – Αντιπρόεδρος 
3. Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος του Χρήστου Λυμπερόπουλου και της Κωνσταντίνας Κωστάκου - Μέλος  
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Β. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εξακρίβωση της αξίας εταιρικών εισφορών σε είδος 

 
Κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλέξαμε την μέθοδο της αναμορφωμένης καθαρής θέσης, κυρίως λόγω 
του αντικειμένου της εταιρείας καθώς και των λογιστικών αρχών και μεθόδων αποτιμήσεως των 
περιουσιακών της στοιχείων, από την οποία προβλέπονται τα εξής: 
 
Η μέθοδος της αναμορφωμένης καθαρής θέσης είναι μία στατιστική μέθοδος αποτίμησης της αξίας μίας 
επιχείρησης.  Κατά την μέθοδο αυτή, οι αξίες των κυριότερων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 
εκτιμώνται και προσαρμόζονται ανάλογα.  Κατά συνέπεια, η μέθοδος αυτή απαιτεί τον έλεγχο και 
πιθανώς αναπροσαρμογές επί της λογιστικής αξίας (σε σχέση με την τρέχουσα αξία τους) των παρακάτω 
ενδεικτικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων: 
 
1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις, όπως οικόπεδα, κτίρια, εξοπλισμός, μηχανήματα κλπ 
2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ευρεσιτεχνίες, σήματα κατατεθέντα, πελατολόγιο, εργατικό 

δυναμικό, καλή φήμη, κτλ 
3. Αξία συμμετοχών 
4. Αξία αποθεμάτων 
5. Τρέχουσα/εισπράξιμη αξία απαιτήσεων 

 
Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, η αξία καθενός από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρμόζεται 
αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αξίες αγοράς. 
 
Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν σημειώσεις της Διοίκησης της εταιρείας καθώς και οι παρατηρήσεις 
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. 
 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, οι κυριότερες από 
τις παραπάνω αναπροσαρμογές (π.χ 1,3,4,5) μπορεί να έχουν ενσωματωθεί στις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να φέρουν παρατηρήσεις από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.  
Στην περίπτωση αυτή, επί των αναπροσαρμοσμένων ιδίων κεφαλαίων δεν θα πρέπει να γίνουν άλλες 
προσαρμογές. 
 
Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε διότι στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν γίνει όλες οι 
απαιτούμενες αναπροσαρμογές ώστε η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων να ανταποκρίνεται 
στις τρέχουσες αξίες αγοράς αυτών. 
 
Περαιτέρω για την επιβεβαίωση της καθαρής θέσης της εταιρείας προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: 
 
α) Επισκοπήσαμε τις μη ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 30.06.2020. 
 
β) Συλλέξαμε πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη και τη δραστηριότητα της Εταιρείας 

βάσει των τηρούμενων βιβλίων αυτής.  Σημειώνεται ότι η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της 
βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 

 
Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εκτίμηση 
 
Βάση της εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
και των υποχρεώσεων της Συγχωνευόμενης Εταιρείας, αποτέλεσαν τα εξής: 
 
α) Ο Ισολογισμός της 30.06.2020 
 
Για το σκοπό του μετασχηματισμού, η Συγχωνευόμενη Εταιρεία συνέταξε την 30.06.2020 απογραφή για 
όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και στη συνέχεια, με βάση  την ίδια απογραφή, 
προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού 30.06.2020 στον οποίο εμφανίζεται η γενικότερη περιουσιακή 
κατάσταση της. 
 
β) Διάφορες πληροφορίες 
 
Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη και τη δραστηριότητα της Συγχωνευόμενης 
Εταιρείας βάσει των τηρούμενων βιβλίων αυτής.  Σημειώνεται ότι η Συγχωνευόμενη Εταιρεία τηρεί τα 
λογιστικά βιβλία της βάσει της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας και με κατάλληλες προσαρμογές των 
κονδυλίων αυτών προσδιορίζει τα αντίστοιχα υπόλοιπα που προβλέπονται από τις αρχές και κανόνες που 
προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 
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Γ. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 30.06.2020 

Ενεργητικό 

Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

Εκτίμηση κατά την 30.06.2020 € 
 

1.156.250,00 

 
Ο παραπάνω λογαριασμός περιλαμβάνει τα μηχανήματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό της Εταιρείας. 
 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 
 

Αξία Κτήσης                           2.500.000,00 

Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 30.06.2020 (1.343.750,00) 

Αναπόσβεστη αξία                          1.156.250,00 

 
Η αξία του λογαριασμού "Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός", εκτιμάται, 
όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, στο ποσό των € 1.156.250,00. 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

Εκτίμηση κατά την 30.06.2020                        € 581,25 

 

Αξία Κτήσης                           679.964,03 

Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 30.06.2020               (679.382,78) 

Αναπόσβεστη αξία                                  581,25 

 
Η αξία του λογαριασμού "Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός", εκτιμάται, όπως προκύπτει από τα βιβλία της 
εταιρείας, στο ποσό των € 581,25. 
 

           
Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 
Απαιτήσεις 
 
Πελάτες 
 

Εκτίμηση κατά την 30.06.2020  € 65.100,00 

 
Τα υπόλοιπα των πελατών με 30.06.2020 αναλύονται ως εξής: 
 

Περιγραφή                          

INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε 

                         58.900,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε                             6.200,00 

Υπόλοιπο πελατών 30.06.2020                          65.100,00 

 
Συμφωνήσαμε το παραπάνω υπόλοιπο με το ισοζύγιο των πελατών με ημερομηνία 30.06.2020 και 
επιβεβαιώσαμε το υπόλοιπο της συνδεδεμένης εταιρείας INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε με 
τις αντίστοιχες καρτέλες που προκύπτουν από τα βιβλία της, με ημερομηνία 30.06.2020.  
Για την επάρκεια της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων εξετάσαμε κυρίως την παλαιότητα των υπολοίπων. 
 
Η αξία του λογαριασμού "Πελάτες", εκτιμάται όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, στο ποσό των 
€ 65.100,00. 

         
 
             Σε μεταφορά € 1.221.931,25 
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           Από μεταφορά € 1.221.931,25 

 
 
 
Χρεώστες διάφοροι 
 

Εκτίμηση κατά την 30.06.2020 € 0,91 

 
 
Η αξία του λογαριασμού "Χρεώστες Διάφοροι", εκτιμάται όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας  στο 
ποσό των € 0,91. 
 
 
 
Χρηματικά διαθέσιμα 
 
Ταμείο 
 

Εκτίμηση κατά την 30.06.2020 € 718,06 

 
Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά σε μετρητά που κατείχε η Εταιρεία στο ταμείο της κατά την 30.06.2020. 
Η αξία του λογαριασμού "Ταμείο", εκτιμάται, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας στο ποσό των 
€ 718,06. 
 
 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 
 

Εκτίμηση κατά την 30.06.2020 €  120.902,37 

Ο εν λόγω λογαριασμός αφορά σε καταθέσεις όψεως σε Ευρώ στις ακόλουθες τράπεζες: 
 
 
 

 

Τράπεζα 30.06.2020 

ΕΤΕ (Αρ. Λογαριασμού 470275-12) 120.284,39 

Eurobank (Αρ. Λογαριασμού 00260754700200126675) 617,98 

Υπόλοιπο πελατών 30.06.2020 120.902,37 

 
 
 
Με βάση τα τραπεζικά extrait που λάβαμε από τις Τράπεζες για την επιβεβαίωση των παραπάνω 
τραπεζικών καταθέσεων, το ποσό του λογαριασμού «Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας» ανέρχεται σε 
€ 120.902,37.  
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                   € 1.343.552,59 
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Υποχρεώσεις 

 
 
Υποχρέωση από αναβαλλόμενους φόρους 
 

Εκτίμηση κατά την 30.06.2020 € 277.481,36 

 
Η Υποχρέωση από αναβαλλόμενους φόρους αφορά κυρίως αναβαλλόμενο φόρο που προέρχεται από την 
διαφορά των φορολογικών λογιστικών αποσβέσεων. 
 
Η αξία του λογαριασμού «Υποχρέωση από αναβαλλόμενους φόρους», εκτιμάται στο ποσό των 
€ 277.481,36. 
 

 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
 

Εκτίμηση κατά την 30.06.2020 € 9.401,37 

 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη αναλύεται ως εξής: 
 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 1.493,37 

Λοιποί Φόροι 7.908,00 

Υπόλοιπο 30.06.2020 9.401,37 

 
Η υποχρέωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ποσού €1.493,37 που αφορά την υποχρέωση μηνός Ιουνίου 
2020 εξοφλήθηκε στις 31.7.2020. 
 
Οι λοιποί Φόροι αφορούν την έκτακτη εισφορά του άρθρου 5 του Ν.3845/2010, για την οποία υποχρέωση 
δεν έχει παρέλθει ο χρόνος απόδοσης της στο Ελληνικό Δημόσιο. 
 
Η αξία του λογαριασμού "Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη" εκτιμάται, όπως προκύπτει από τα βιβλία της 
εταιρείας στο ποσό των € 9.401,37.  
 
 
Πιστωτές διάφοροι 
 

Εκτίμηση κατά την 30.06.2020  €        12.400,00 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πιστωτές Διάφοροι» την 30.06.2020 αφορά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
προς συνδεδεμένες εταιρείες. Επιβεβαιώσαμε το παραπάνω υπόλοιπο της υποχρέωσης προς την 
συνδεδεμένη εταιρεία INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε με τις αντίστοιχες καρτέλες που 
προκύπτουν από τα βιβλία της, με ημερομηνία 30.06.2020.  
 
Η αξία του λογαριασμού «Πιστωτές διάφοροι» εκτιμάται, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας ως 
έχει στο ποσό των € 12.400,00. 
 

 
 

 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                      € 299.282,73 
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Καθαρή Θέση Εταιρείας 

 
Από την ανωτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού προκύπτει: 
 

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού 1.343.552,59 

Γενικό Σύνολο Υποχρεώσεων  299.282,73 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.044.269,86 

 
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Μετοχικό Κεφάλαιο 779.142,00 

Τακτικό αποθεματικό 22.885,23 

Λοιπά αποθεματικά 93.392,72 

Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 148.849,91 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.044.269,86 

  

 

Επομένως η Καθαρή Θέση της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 1.044.269,86. 

 

 

ΙΙΙ. Συμπέρασμα 

 

Με βάση τα παραπάνω και αφού λήφθηκαν υπόψη τα αναφερόμενα των διατάξεων του Ν.4548/2018, το 
σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε ευρώ 1.343.552,59, το σύνολο των Υποχρεώσεων σε ευρώ 
299.282,73 και τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε ευρώ 1.044.269,86. 
 
 
Η Έκθεση Εκτίμησης συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-22 του Ν. 4601/2019, του 
Ν.4548/2018 και του Ν.4172/2013 αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της συγχώνευσης με 
απορρόφηση της «LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από συνδεδεμένη εταιρεία και 
δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 
 

 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

 

 

 

 

            ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΠΟΥΡΝΗΣ 

               Α.Μ. ΣΟΕΛ: 42351          Α.Μ. ΣΟΕΛ: 25151 

 

 

 

 


