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ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

 

1.  Στοιχεία Δανειολήπτη ή Εγγυητή   

Σημειώστε εάν συμπληρώνεται το παρόν ως Δανειολήπτης ή Εγγυητής 

Επωνυμία : 

 

 

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου:  

ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ:   

Αριθμός  Σύμβασης Δανείου  

  

2.  Στοιχεία Επικοινωνίας 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  

  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  

 E-mail :   

 

3.  Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου/ αντικλήτου 

Ονοματεπώνυμο: 

Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου: 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  

 E-mail :   

 

4.  Μέτοχοι/ Εταίροι των οποίων το ποσοστό συμμετοχής 

στην επιχείρησή σας υπερβαίνει το 10% 

 

 

Ονοματεπώνυμο % Συμμετοχής 

1.  

2.  

3.  

4.  
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5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

5.  Χρηματοδοτήσεις1 από άλλα Χρηματοδοτικά ή Χρηματοπιστωτικά 

Ιδρύματα (σε ευρώ) 

Επωνυμία 

Ιδρύματος &  

Είδος 

χρηματοδότησης 

Ημερομηνία 

χορήγησης και 

εξέτασης ορίων 

&  

Όρια που έχουν 

εγκριθεί 

Υπόλοιπο 

Κατά την 

ημερομηνί

α 

κατάθεσης 

του 

παρόντος 

Εντύπου 

Εξασφαλίσεις/ 

Καλύμματα2 

Αριθμός & Ποσό 

καθυστερούμενων 

δόσεων3 

 

Όροι  ρύθμισης4  

      

      

      

      

 

 
1 (συμπεριλαμβανομένων εγγυητικών επιστολών και υποχρεώσεων από παροχή εγγυήσεων)   
2
 (εφόσον υφίστανται, διαφορετικά σημειώστε ΌΧΙ) 

3 (εφόσον υφίστανται, διαφορετικά σημειώστε ΌΧΙ) 

4 (εφόσον υφίστανται, διαφορετικά σημειώστε ΌΧΙ) 
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6.  Οικονομικά Στοιχεία  

(των τριών τελευταίων οικονομικών ετών) 

 201x 201x 201x 

Κύκλος Εργασιών     

Μικτά κέρδη    

Καθαρά κέρδη προ φόρων     

 

(πρόβλεψη οικονομικών μεγεθών) 

 τρέχουσα 

χρήση 

επόμενη 

χρήση 

μεθεπόμενη 

χρήση 

Κύκλος Εργασιών     

Μικτά κέρδη    

Καθαρά κέρδη προ φόρων     

 

 

 

7.  Συγγενείς Επιχειρήσεις (Θυγατρικές ή Μητρική καθώς και εκείνες 

στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής σας υπερβαίνει το 10%)  

Επωνυμία επιχείρησης Έτος ίδρυσης Αντικείμενο εργασιών  % ποσοστό 

συμμετοχής  
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8.  Ακίνητη περιουσία επιχείρησης  

Περιγραφή ακινήτου 

(λ.χ. κατοικία, γήπεδο, 

οικόπεδο κ.ο.κ.) 

Είδος εμπράγματου 

δικαιώματος  

(π.χ. κυριότητα, 

επικαρπία κ.ο.κ.) 

% 

Ιδιοκτησίας  

Επιφάνεια 

(m²) 

Διεύθυνση 

τοποθεσίας 

Aντικειμενική 

Αξία 

 

Τυχόν Βάρη5

       

       

       

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το παρόν Έντυπο: 

 Οικονομικά στοιχεία, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο 

Παράρτημα 1. 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης σας, όπως αναφέρονται στο 

επισυναπτόμενο Παράρτημα 2.  

 Έντυπο και οικονομικά στοιχεία  Εγγυητών, όπως ορίζονται στο 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Σε περίπτωση που οι Εγγυητές είναι φυσικά 

πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις, υποβάλουν την Τυποποιημένη 

Οικονομική Κατάσταση του επισυναπτόμενου Παραρτήματος 3.  

 Επικυρωμένη Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή 

Διαβατηρίου του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που υπογράφει 

το Έντυπο. 

 

Τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που ζητούνται από την Εταιρία μας 

μπορείτε να τα δείτε και στον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://www.sfs-

sa.gr/compliance/code.html. 

 

 

 

 
5 (εφόσον υφίστανται, διαφορετικά σημειώστε ΌΧΙ) 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ, ενεργώντας υπό 

την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του Δανειολήπτη ή Εγγυητή: 

 Δηλώνω υπεύθυνα, ότι γνωρίζω τις συνέπειες του νόμου για ψευδή 

δήλωση ή απόκρυψη πληροφοριών και ότι όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα δικαιολογητικά που 

επισυνάπτονται, είναι πλήρη, ακριβή και αληθή.   

 Παραμένω στη διάθεση της Εταιρίας, σε περίπτωση όπου μας ζητηθούν 

επιπρόσθετα έγγραφα ή/και άλλα στοιχεία, που η τελευταία κρίνει 

απαραίτητα.  

 Δηλώνω ότι εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών θα 

σας γνωστοποιώ ουσιώδεις μελλοντικές μεταβολές της οικονομικής μου 

κατάστασης, προκειμένου να εξακολουθώ να θεωρούμαι Συνεργάσιμος 

Δανειολήπτης, όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο της Εταιρίας 

για τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες. 

  Με την υπογραφή του παρόντος, δίνω την ρητή συγκατάθεση μου 

στην Εταιρία, προκειμένου η τελευταία να συλλέξει προσωπικά 

δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς από την «Τειρεσίας Α.Ε», τα 

οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία, με 

σκοπό την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση  της σχέσης 

μου με την Εταιρία  και με αποδέκτες των δεδομένων τα 

συνεργαζόμενα με την Εταιρία φυσικά και νομικά πρόσωπα στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων τους. 

 Με την υπογραφή του παρόντος, δίνω την ρητή συγκατάθεση μου 

στην Εταιρία, προκειμένου η τελευταία να υποβάλει την επιχείρηση μας 

σε εκτίμηση της οικονομικής της κατάστασης από ανεξάρτητο ορκωτό 

ελεγκτή, εφόσον η Εταιρία το θεωρήσει αναγκαίο.  

 Με την υπογραφή του παρόντος, επαναλαμβάνω και δηλώνω  ρητά ότι 

συναινώ στην λήψη και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού μου 

χαρακτήρα από την Εταιρία, σύμφωνα με τις πρόνοιες και τους 

περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας και ιδίως του Κανονισμού (ΕΕ) 
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679/2016  για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

 Εάν χρειαστείτε οποιαδήποτε συνδρομή για την συμπλήρωση του 

παρόντος Εντύπου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ειδικό Σημείο 

Επικοινωνίας της Εταιρίας μας 

 

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 1 & Όθωνος, 105 57 

Τηλέφωνο: + 30 210 3200014 

Fax: + 30 210 3235442 

E-mail: g.petrakos@sfs-sa.gr 

  

ή/και στους Φορείς Παροχής Συμβουλευτικής συνδρομής, που αναφέρονται 

στο σημείο 6.2 του Ενημερωτικού Φυλλαδίου της Εταιρίας για τους 

Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες και το οποίο σας έχουμε ήδη 

αποστείλει αλλά μπορείτε να βρείτε και διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 

Εταιρίας μας, www.sfs-sa.gr.   

 

 Παρακαλείστε όπως επιστρέψετε το παρόν Έντυπο στο προαναφερθέν 

Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας της Εταιρίας μας, με συστημένη 

αλληλογραφία, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών  από την 

λήψη του.  

Υπογραφή/ Σφραγίδα 

Δανειολήπτη ή Εγγυητή 

Ημερομηνία 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (συμπληρώνεται από την  Εταιρία) 

Παρελήφθη από: 

 

 

Ημερομηνία:  

Υπογραφή:  
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Παράρτημα 1 

Οικονομικά Στοιχεία: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ο.Ε & Ε.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε 
α) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 
ΕΤΩΝ &   ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ & 
β)  ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ 
Ο.Ε &  Ε.Ε  ΟΤΑΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 
ΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)   

Χ Χ Χ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 3 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ  ( ΕΝΤΥΠΑ 
Ε3) & ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Χ Χ Χ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Π.Α & 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 

Χ Χ Χ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ( 3 ) 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ( Ε9 ) ή 
Φ.Μ.Α.Π και Ε.Τ.Α.Κ τελευταίου 
έτους. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ε2) ΤΩΝ 
3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (εφόσον 
υφίστανται)  

Χ Χ Χ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ή 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Ή ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Χ Χ Χ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

Χ Χ Χ 

 

Σημείωση προς Δανειολήπτες/ Εγγυητές: Στο υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο 

πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμπεριλαμβάνεται η ίδια συμμετοχή των κυρίων μετόχων σας στο 

χρηματοδοτικό σας πλάνο, οι εκτιμώμενες προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της επιχείρησης 

σας καθώς και εκτιμώμενοι παράγοντες κινδύνου που ενδέχεται να επηρεάσουν τη 

δυνατότητα αποπληρωμής σας και πιθανά μέτρα αποφυγής αυτών των κινδύνων.  
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Παράρτημα 2 

Έγγραφα Νομιμοποίησης (ανάλογα με τη νομική μορφή της 

επιχείρησης) 

 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες 

Εταιρίες 

1. Καταχώρηση στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο ή ΦΕΚ 

σύστασης της επιχείρησης . 

2. Ισχύον κωδικοποιημένο 

καταστατικό, επικυρωμένο 

από την αρμόδια εποπτική 

αρχή ή κωδικοποίηση αυτού 

εφόσον έχουν γίνει 

τροποποιήσεις που δεν έχουν 

ακόμα εγκριθεί με τα 

απαραίτητα παραστατικά 

κατάθεσης τους στις αρμόδιες 

εποπτικές αρχές καθώς ΦΕΚ 

ή/και καταχωρήσεις στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

όλων των τυχόν 

τροποποιήσεων του 

καταστατικού από την 

σύσταση της επιχείρησης.  

3. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της επιχείρησης 

για την εκλογή του ισχύοντος 

Διοικητικού Συμβουλίου και 

Πρακτικό Διοικητικού 

Συμβουλίου περί της 

συγκροτήσεως του σε σώμα 

και της ισχύουσας 

εκπροσωπήσεως της 

επιχείρησης.  

4. Καταχωρήσεις στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο ή/ και ΦΕΚ 

δημοσίευσης των ανωτέρω 

1. Συμβολαιογραφικό έγγραφο 

συστάσεως και τυχόν 

τροποποιήσεις του 

επικυρωμένα από το 

αρμόδιο Πρωτοδικείο. 

2.Καταχώρηση στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο ή/και  

ΦΕΚ δημοσίευσης 

καταστατικού και των τυχόν 

τροποποιήσεων του. 

3. Πιστοποιητικά από το 

αρμόδιο Πρωτοδικείο περί 

μη πτώχευσης και  μη 

κατάθεσης αίτησης 

πτώχευσης καθώς και περί 

μη θέσεως ή κατάθεσης 

αιτήσεως για εκκαθάριση ή 

Ενιαίο Πιστοποιητικό 

Δικαστικής Φερεγγυότητας 

για Νομικά Πρόσωπα.       

 4. Βεβαίωση του αρμόδιου 

Πρωτοδικείου ή/ και του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

(ανάλογα με την ημερομηνία 

σύστασης της επιχείρησης σας) 

περί των μεταβολών της 

επιχείρησης.  

 

1. Ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως 

και τυχόν τροποποιήσεις του 

επικυρωμένα από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο. 

2. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης και  

μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης 

καθώς και μη θέσεως ή κατάθεσης 

αιτήσεως σε εκκαθάριση  της 

εταιρείας ή Ενιαίο Πιστοποιητικό 

Δικαστικής Φερεγγυότητας για 

Νομικά Πρόσωπα..   

3. Βεβαίωση του αρμόδιου Πρωτοδικείου 

ή/ και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

(ανάλογα με την ημερομηνία σύστασης 

της επιχείρησης σας)   περί των 

μεταβολών της επιχείρησης σας.  
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πρακτικών Γενικών 

Συνελεύσεων και Διοικητικών 

Συμβουλίων. 

5. Πιστοποιητικά από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο περί μη 

πτώχευσης, μη κατάθεσης 

αίτησης πτώχευσης, μη 

κατάθεσης αιτήσεως και μη 

θέσεως σε αναγκαστική 

διαχείριση,  μη κατάθεσης 

αιτήσεως και μη θέσεως σε 

συνδιαλλαγή , περί μη 

καταθέσεως αιτήσεως για 

εκκαθάριση και διορισμό 

εκκαθαριστή και περί μη 

κατάθεσης αιτήσεως λύσεως 

της επιχείρησης ή Ενιαίο 

Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας για Νομικά 

Πρόσωπα.  

6. Βεβαίωση του αρμόδιου 

Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 

περί των μεταβολών της 

επιχείρησης.   

7. Στοιχεία των κυρίων φορέων/ 

πραγματικών  δικαιούχων 

(επικυρωμένη φωτοτυπία 

δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου,το  

εκκαθαριστικό σημείωμα 

φορολογίας εισοδήματος και 

σημείωμα πληρωμής φόρου 

του τελευταίου οικονομικού 

έτους 

,τελευταία δήλωση στοιχείων 

ακινήτων ( Ε9 ) & Ε.Τ.Α.Κ 

τελευταίου έτους).  

 

 

Σημείωση: Όλα τα προαναφερθέντα Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το 

αργότερο εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος 

Εντύπου.     
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Παράρτημα 3 

 

ΕΝΤΥΠΟ 1Α 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

(Τ.Ο.K.) 

 


