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ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

"Ι Α Σ Ω  Ν Ο Τ Ι Ω Ν  Π Ρ Ο Α Σ T Ι Ω Ν  Α.Ε." 

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

1/1 - 31/12/2011 

 

Προς την  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 
 

Κύριοι µέτοχοι, 

Με την παρούσα έκθεση διαχειρίσεως η οποία έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 

της αναθεωρηµένης 4ης οδηγίας της Ε.Ε., επισυνάπτουµε πλήρη ανάλυση των οικονοµικών 

καταστάσεων όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), είναι καταχωρηµένες στο βιβλίο 

απογραφών και ισολογισµού της εταιρείας και έχουν δηµοσιευθεί όπως ορίζει το άρθρο 135 

του κ.ν. 2190/1920. 

 

Η εταιρεία κατά τη χρήση 2011 δεν απασχόλησε προσωπικό. Παρά το γεγονός ότι και σε 

αυτή τη χρήση παρέµεινε σε αδράνεια, η εταιρεία εµφάνισε ζηµίες προ φόρων ύψους 

€3.870,99 που οφείλονται στις απολύτως αναγκαίες διοικητικές δαπάνες. 

 

Εντός του Ιανουαρίου του 2011, η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. αγόρασε το σύνολο των 

µετοχών των ιατρών µετόχων που κατείχαν τις µετοχές της εταιρείας, µε αποτέλεσµα 

σήµερα να κατέχει άµεσα και έµµεσα το 100% των µετοχών της θυγατρικής της. 

Πέραν του ανωτέρου, δεν σηµειώθηκε κάποιο άλλο σηµαντικό γεγονός εντός της χρήσης 

2011 ενώ δεν προβλέπεται να υπάρξει κάποια και κάποια εξέλιξη ως προς τη δραστηριότητά 

της κατά το 2012 όπου και παραµένει ανενεργή και θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των 

µελλοντικών σχεδίων ανάπτυξης του Οµίλου. 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2007 µέχρι σήµερα, 

µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά 

το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007 εως  

2011, δεδοµένου ότι τα έσοδα προέρχονται µόνο από τόκους καταθέσεων, εκτιµάται ότι δε 

θα προκύψουν φορολογικές διαφορές και γι’ αυτό το λόγο δεν έγινε καµία πρόβλεψη στα 

αποτελέσµατα και ίδια κεφάλαια της εταιρείας. 
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Σας εκθέσαµε την πορεία της εταιρείας στη χρήση 2011, σας παραθέσαµε την έκθεση 

ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυµες 

εταιρείες  και εισηγούµαστε την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων υποθέσεων και την 

απαλλαγή των µελών του διοικητικού συµβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τη 

διαχείριση και τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της κρινόµενης χρήσεως. 

 

 

Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2012 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

«ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» 

 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών 
αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 
τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, 
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 
τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

Ιωάννης Γ. Τολιόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12381 

 

 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή, 153 41 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Εταιρείας:  148 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/12/2011  31/12/2010 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 9 0,00  4.399,93 

   0,00  4.399,93 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Λοιπές απαιτήσεις 5 14.964,93  35.286,24 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6 88.698,35  234.492,56 
   103.663,28  269.778,80 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  103.663,28  274.178,73 

   

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  31/12/2011  31/12/2010 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό κεφάλαιο (201.200 µτχ Χ 0,30 €) 13 60.360,00  60.360,00 
Λοιπά αποθεµατικά 16 15.591,03  8.312,84 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον  26.912,75  153.121,86 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   102.863,78  221.794,70 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  0,00  0,00 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7                 799,50  0,00 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 9 0,00  52.384,03 
   799,50  52.384,03 
Σύνολο Υποχρεώσεων  799,50  52.384,03 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  103.663,28  274.178,73 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2011 

  Σηµείωση 

1/10-

31/12/2011 

1/1-

31/12/2011  

1/10-

31/12/2010 

1/1-

31/12/2010 

Κύκλος εργασιών   0,00 0,00  0,00 0,00 
Κόστος πωληθέντων  0,00 0,00  0,00 0,00 

Μικτά κέρδη  0,00 0,00  0,00 0,00 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 15 0,00 334,58  0,00 3,15 
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 12  -994,72 -6.255,83  -1.070,00 -7.649,88 
Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  0,00 0,00  0,00 0,00 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης        14 0,00 -223,49  -100,00 -140,00 

Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων  -994,72 -6.144,74  -1.170,00 -7.786,73 

Αποσβέσεις  0,00 0,00  0,00 0,00 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων   -994,72 -6.144,74  -1.170,00 -7.786,73 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 8 883,96 2.273,75  3.669,76 212.525,47 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 8 0,00 0,00  -1,00 -631,00 
Λοιπά χρηµατοιοκονοµικά αποτελέσµατα  0,00 0,00  0,00 0,00 
Κέρδη/ζηµίες από συνδεµένες επιχειρήσεις  0,00 0,00  0,00 0,00 

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων.  -110,76 -3.870,99  2.498,76 204.107,74 

Φόρος Εισοδήµατος  9 -4.399,93 -4.399,83  -1.303,35 -58.544,04 

Κέρδη/ (Ζηµίες)µετά από φόρους(Α)  -4.510,69 -8.270,92  1.195,41 145.563,70 

Κατανέµονται σε:        
Ιδιοκτήτες µητρικής  -4.510,69 -8.270,92  1.195,41 145.563,70 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους(Β)  0,00 0,00  0,00 0,00 
Συγκεντροτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(Α)+(Β)  -4.510,69 -8.270,92  1.195,41 145.563,70 

Κατανέµονται σε::       
Ιδιοκτήτες µητρικής  4.510,69 -8.270,92  1.195,41 145.563,70 
       
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά σε €  -0,0224 -0,0411  0,0007 0,0811 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 31/12/2011 

  1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010 

Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως -3.870,99  204.107,74 
Προσαρµογές στα κέρδη/ζηµίες -2.273,75  -211.894,47 
  -6.144,74  -7.786,73 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    
Αύξηση/(µείωση) απαιτήσεων  -1.414,29   2.478.594,81 
Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων 799,50  0,00 
  -614,79  2.478.594,81 
Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες  -6.759,53  2.470.808,08 

     
Λειτουργικές  δραστηριότητες    
Καταβληθέντες τόκοι 0,00  -631,00 
Καταβληθείς φόροι εισοδήµατος -30.648,43  0,00 
Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές  δραστηριότητες (Α) -30.648,43  2.470.177,08 

     
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Τόκοι που εισπράχθηκαν 2.273,75  212.525,47 
Καθαρές ταµιακές ροές από Επενδυτικές  δραστηριότητες (Β) 2.273,75  212.525,47 

     
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Αύξηση/ Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,00  -9.999.640,00 
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής -110.660,00  -543.240,00 
Καθαρές ταµιακές ροές από Χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (Γ) -110.660,00  -10.542.880,00 

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Α+Β+Γ) -145.794,21  -7.860.177,45 

     

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως 234.492,56  8.094.670,01 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσεως 88.698,35   234.492,56 

 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

31/12/2011 

  31/12/2011  31/12/2010 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΄Εναρξης    

χρήσεως (1/1/2011 και 1/1/2010) 221.794,70  10.619.111,00 

Μεταβολές χρήσεως    

Αύξηση/ Μείωση κεφαλαίου 0,00  -9.999.640,00 

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής -110.660,00  -543.240,00 

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -8.270,92  145.563,70 

Σύνολο Μεταβολών -118.930,92  -10.397.316,30 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης     

χρήσεως (31/12/2011  και 31/12/2010) 102.863,78   221.794,70 
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Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων κατά την 31/12/2011 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία  "ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΑΕ" ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 

έχει ως αντικείµενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών υγείας.  

Η εταιρεία έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και έχει την έδρα της στο Μαρούσι, Λ. 

Κηφισίας 37-39. Οι οριστικές οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2011 εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο την 19/03/2012 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.iaso.gr. 

 

2. Οι  σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 

 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί  σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και τις ∆ιερµηνείες που έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31/12/2011. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι 

συνεπείς µε αυτές που είχαν υιοθετηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων της 31/12/2010. 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση 

λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

που ακολουθούνται. Εποµένως, παρά την εµπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της 

∆ιοίκησης, είναι δυνατό τα παρουσιαστούν διαφορές µεταξύ των υπολογισµών και 

παραδοχών που έχει κάνει και των πραγµατικών αποτελεσµάτων. Οι εν λόγω εκτιµήσεις και 

παραδοχές επανεξετάζονται ανά τακτά διαστήµατα προκειµένου να συµπεριληφθούν όλα τα 

νέα δεδοµένα. Οι πιο σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές για τη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων παρούσιάζονται στη σηµείωση 4. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 

όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού σε 

εύλογη αξία, και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 
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2.2. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης, 

µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων προτύπων και διερµηνειών που αναφέρονται 

παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που 

ξεκινούν την 1/1/2011: 

 

I. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την λογιστική περίοδο που ξεκινά από 

την 1/1/2011. 

• ∆.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση) «Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων» 

Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός 

καθορισµένου ποσού σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από το 

υφιστάµενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα 

δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους µετόχους µιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν 

ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της εταιρείας, για ένα καθορισµένο ποσό σε ξένο 

νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το 

νόµισµα στο οποίο έχει οριστεί η τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος. Η διερµηνεία δεν έχει 

εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

•  ∆.Λ.Π. 24 (Αναθεώρηση)  «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να 

προσδιοριστεί εάν το δηµόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το 

δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν ως ένας και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι’ αυτόν τον 

προσδιορισµό, η εταιρεία θα πρέπει να αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει 

οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει αναδροµική 

ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων 

Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»  

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα 

υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη 

καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές 

επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια 
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πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

• Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 19 «∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. 

 Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις 

επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωσης µεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο 

πιστωτής αποδέχεται µετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρίας 

προκειµένου για τον µερικό ή ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. Με τη διερµηνεία αυτή 

αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίµηµα 

που πληρώνεται βάσει του ∆.Λ.Π. 39, παράγραφος 41 και συνεπώς, η χρηµατοοικονοµική 

υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται 

αντιµετωπίζονται ως το πληρωτέο τίµηµα προκειµένου για την εξάλειψη της 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

II. Τα παρακάτω νέα και τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά 

δεν έχουν ισχύ για την τρέχουσα λογιστική περίοδο. 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2015 

Το ∆.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων για την αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και 

επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων. Το Σ.∆.Λ.Π. στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆.Π.Χ.Α. 9 

έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆.Π.Χ.Α. 

9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Παρ’όλο που επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή του, η 

Εταιρεία δεν θα το εφαρµόσει διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ∆.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» 

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2012 

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των 
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αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών 

περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - 

µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου 

καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. 

Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ∆.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» 

 εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2013 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του 

κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων 

των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους 

προϋπηρεσίας/περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες 

γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων 

και µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»  

εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2013 

Το ∆.Π.Χ.Α. 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 

εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η 
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χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆.Π.Χ.Α. 13 παρέχει ακριβή 

ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 

αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 

γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν 

διευρυνθεί και καλύπτουν  όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 

επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ∆.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»  

εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο 

µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την 

ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆.Λ.Π. 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον 

ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια 

οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες 

διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 

οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα 

(επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει 

ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που 

επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή 

και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 

αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), 

καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 

 

• ∆.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 
 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆.Π.Χ.Α. 10 και σε συνδυασµό, τα δύο 

πρότυπα αντικαθιστούν το ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 
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συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆.Λ.Π. 27 όρους του ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆.Λ.Π. 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

 

• ∆.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες» 

Το ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το 

∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να 

ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να 

παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη 

λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 

δηµοσίευση του ∆.Π.Χ.Α. 11. 

• ∆.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Συµφωνίες» 
 

Το ∆.Π.Χ.Α. 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών 

εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι 

των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και 

κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 

συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες 

δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί 

του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από 

κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε 

τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 
 

Το ∆.Π.Χ.Α. 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής 

οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες 

επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, 

τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 

οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη 

ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη 

δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι 
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υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆.Π.Χ.Α. 12 στο σύνολό του, ή το ∆.Π.Χ.Α. 10 ή 11 ή τα 

τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 27 ή 28. 

 

• ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (Τροποποίηση) - 
«Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Χρηµατοοικονοµικών 
Υποχρεώσεων» 
 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 

01/01/2014 και απαιτείται να εφαρµοστεί αναδροµικά. Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (I.A.S.B.) εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις του για τον 

συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (Τροποποιήσεις 

του ∆.Λ.Π. 32). Οι τροποποιήσεις αναφέρουν τις ανακολουθίες στην τρέχουσα πρακτική 

όταν εφαρµόζονται τα κριτήρια του συµψηφισµού κατά την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 32 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα. Οι τροποποιήσεις αναφορικά µε την παρουσίαση διευκρινίζουν 

την έννοια «υφίσταται επί του παρόντος ένα νοµικά ισχυρό δικαίωµα για συµψηφισµό» και 

ότι ορισµένα συστήµατα διακανονισµού σε ακαθάριστη βάση µπορούν να θεωρηθούν 

ισοδύναµα µε ορισµένα συστήµατα διακανονισµού σε καθαρή βάση. Επιτρέπεται νωρίτερη 

εφαρµογή αλλά στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός 

και επίσης να πραγµατοποιήσει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις στο 

∆.Π.Χ.Α. 7 για το συµψηφισµό Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και 

Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. 

 

• ∆.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - 
Συµψηφισµός Περουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
 

εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2013 

 Η τροποποίηση αυτή αφορά σε επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες 

των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση 

ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για 

συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. 
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• Ε.∆.∆.Χ.Π.Α. 20 (∆ιερµηνεία) «Κόστη αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός 
επιφανειακού ορυχείου»  

 

Η διερµηνεία αυτή αναφέρεται στον προσδιορισµό του λογιστικού χειρισµού για τα κόστη 

αποκάλυψης που πραγµατοποιούνται κατά τη διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας ενός  

ορυχείου. Πιο συγκεκριµένα η διερµηνεία αναφέρεται στην χρονική στιγµή που τα κόστη 

αποκάλυψης µπορούν να θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο και στον τρόπο µε τον οποίο 

πρέπει αυτά να επιµετρηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη 

διερµηνεία αυτή. 

 
 

2.3.  Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 

προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς 

κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Η εταιρεία ΙΑΣΩ 

ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ Α.Ε. θα προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες υγείας, οι οποίες 

αποτελούνται από νοσοκοµειακές, διαγνωστικές, θεραπευτικές και ερευνητικές 

δραστηριότητες οι οποίες περικλείονται στο ταξινοµηµένο κωδικό ΣΤΑΚΟ∆  851.1.  

 
2.4.  Συναλλαγµατικές µετατροπές 

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας, αποτιµώνται µε χρήση του 

νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί 

(λειτουργικό νόµισµα). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το 

λειτουργικό νόµισµα  όλων των εταιρειών του Οµίλου ΙΑΣΩ. 

 

2.5.  Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια, εκτός των παραγωγικών ακινήτων, αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως 

µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως 

περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία 

των ενσωµάτων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρία 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι 

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

Τα παραγωγικά ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται  από 

ανεξάρτητους εκτιµητές, µειωµένες κατά τις µεταγενέστερα σωρευµένες αποσβέσεις και 
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ζηµίες αποµείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρµόζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ούτως 

ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να µην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ηµεροµηνίες 

κλεισίµατος του ισολογισµού. 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από 

αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων, 

εκτός εάν αφορά σε αναστροφή µειωτικής αναπροσαρµογής (υποτίµησης) συγκεκριµένου 

ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση ισόποσο µέρος της 

αναπροσαρµογής καταχωρείται στα έσοδα. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή, καταχωρούνται 

στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής 

για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο.  

Η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας 

των ακινήτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται 

στο κόστος κτήσεώς τους, µεταφέρεται από το αποθεµατικό αναπροσαρµογής κατ’ ευθείαν 

στα κέρδη εις νέο. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 

λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα 

αποτελέσµατα. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το 

τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, 

µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση  κατά 

την κρίση της ∆ιοίκησης, σε  εύλογο χρονικό διάστηµα. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι 

διαφορές (αποµείωσης) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων 

παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους . 

Τα παραγωγικά ακίνητα ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και 

βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος µειωµένα κατά τις τυχόν 

ζηµίες αποµείωσης. Η απόσβεση αυτών των ακινήτων αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιµα 

για χρήση. 
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2.6.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

Σήµατα και άδειες 

Τα σήµατα και οι άδειες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 

των στοιχείων αυτών.             

Λογισµικό – λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 

των στοιχείων αυτών.  

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισµικού 

καταχωρούνται ως έξοδα όταν γίνονται.  

 

2.7. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αναλώσιµων 

υλών είναι το καθαρό ποσό που αναµένεται να εισπραχθεί κατά τη συνήθη δραστηριότητα 

της Εταιρείας. 

Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε τη µέθοδο  του µέσου σταθµικού κόστους.  

Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα και άχρηστα αποθέµατα. Οι 

µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων και οι λοιπές ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται 

στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων στη περίοδο που εµφανίζονται. 

 

2.8. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται  στην πραγµατική αξία τους µειωµένες µε τις 

ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις). Όταν η Εταιρεία έχει 

αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόµενα σε αυτήν ποσά, σύµφωνα 

µε τους όρους της κάθε συµφωνίας, σχηµατίζει πρόβλεψη για αποµείωση εµπορικών 

απαιτήσεων ενώ το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσµατα. 

Όταν µία εµπορική απαίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται µε 

χρήση του λογαριασµού πρόβλεψης. Σε περίπτωση µεταγενέστερης είσπραξης µίας 

απαίτησης που είχε αρχικά διαγραφεί γίνεται πίστωση στα άλλα έσοδα στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων. 
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2.9.  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, και προθεσµιακές 

καταθέσεις χαµηλού κινδύνου. 

 

2.10.  Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  

Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού 

φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται 

µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος 

κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει 

περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, µέχρις ότου οι 

ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά, από πώληση ιδίων µετοχών, 

καθαρό, από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει 

περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

2.11.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν  

κάθε φορά, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την 

οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

 

2.12.  Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως 

αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή 

οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 
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2.13.  Αναγνώριση εσόδων 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

 

2.14. ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

χρήσης κατά την οποία η πρόταση διανοµής της ∆ιοίκησης εγκρίνεται από την Ετήσια 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο 

πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης κινδύνου. Τα χρηµατοοικονοµικά προιόντα που 

χρησιµοποιεί η Εταιρεία αποτελούνται κυρίως από µετρητά, τραπεζικές καταθέσεις όψεως 

και προθεσµίας και βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

 

3.1. Κίνδυνος αγοράς 

3.1.1 . Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των 

χρηµατοοικονιµικών µέσων των περουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των 

αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Λόγω του ότι το σύνολο των συναλλαγών είναι 

στο σύνολό τους σε ευρώ και δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έταιρο, πλην του 

ευρώ νόµισµα, δεν υφίσταται έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. 

 

3.2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα όπου ο κίνδυνος µπορεί να προκύψει από την αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Όσον αφορά τις καταθέσεις 

όψεως και προθεσµίας, η Εταιρεία συναλλάσεται µόνο µε αναγνωρισµένα πιστωτικά 

ιδρύµατα µε υψηλή πιστολητική διαβάθµιση.  

 

3.3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος να µην είναι σε θέση η Εταιρεία να εξοφλήσει τις 

υποχρεώσεις της στο χρόνο που πρέπει. Για την διαχείρηση του κινδύνου αυτού η Εταιρεία 

παρακολουθεί τις χρηµατοροές της έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα αναγκαία χρηµατικά 
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διαθέσιµα. Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από την διοίκηση σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα. 

 

4.  Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: 

Φόρος εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος (καταβλητέος) προκύπτει µετά την αφαίρεση από το 

λογιστικό αποτέλεσµα των µη εκπιπτόµενων δαπανών, οι οποίες περιλαµβάνουν κυρίως 

προβλέψεις και δαπάνες µη αναγνωριζόµενες από τη φορολογική νοµοθεσία. Στην 

περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους φορολογικούς ελέγχους 

είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα 

επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους στη 

χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.  

 

5. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 
 31/12/2011 31/12/2010 

Πελάτες 0,00 0,00 

Σύνολο πελατών 0,00 0,00 

Παρακρατηµένος φόρος εισοδήµατος από τόκους 13.939,59 35.136,74 

Προκαταβολή αγοράς οικοπέδου 0,00 0,00 

Πιστωτικό Φ.Π.Α. 1.025,34 149,50 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 14.964,93 35.286,24 

 

6. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

 
 31/12/2011 31/12/2010 

Ταµείο 0,00 0,00 

∆ιαθέσιµα σε τράπεζες 88.698,35 234.492,56 

Σύνολο 88.698,35 234.492,56 
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7. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 31/12/2011 31/12/2010 

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 799,50 0,00 

Σύνολο                 799,50 0,00 

 

8. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

 
 
9. Φόρος εισοδήµατος 

 31/12/2011        31/12/2010 

∆.Λ.Π. Φόρος (εισοδ.20% &  24%) 4.399,93 49.865,85 

Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010 0,00 8.678,19 

Αναβαλλόµενος-φόρος  Υποχρέωση/Απαίτηση -4.399,93 -6.160,01 

Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας – Ε.Τ.Α.Κ 0,00 0,00 

Προσαρµογή αναβαλ.Φορολογίαςπροηγ.χρήσεων 

στη χρήση συµψηφισµού. 

0,00 0,00 

Φορολογικές διαφορές προηγουµένων χρήσεων 0,00 0,00 

Πραγµατική φορολογική επιβάρυνση 0,00 52.384,03 

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2007 µέχρι σήµερα, 

µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά 

το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007 εως 

2010 δεδοµένου ότι τα έσοδα προέρχονται µόνο από τόκους καταθέσεων εκτιµάται ότι δε 

θα προκύψουν φορολογικές διαφορές και γι αυτό το λόγο δεν έγινε καµία πρόβλεψη στα 

αποτελέσµατα και ίδια κεφάλαια της εταιρείας. 

Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο 

έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται 

να χορηγηθούν µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2011. Αν 

µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

 31/12/2011 31/12/2010 

Χρεωστικοί τόκοι 0,00 -631,00 

Πιστωτικοί τόκοι 2.273,75 212.525,47 

Σύνολο 2.273,75 211.894,47 
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υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 5 του ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/06.05.2010) για 

την Εταιρεία υπολογίστηκε σε €8.678,19. 

 
10.  Κέρδη  ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 

µετόχους της εταιρείας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην 

διάρκεια της χρήσης, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την 

επιχείρηση (ίδιες µετοχές).  

 

11.  Μερίσµατα ανά µετοχή 

Στις 25/05/2010, µε απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων της, η εταιρεία προέβη σε διανοµή 

κερδών ποσού € 543.240,00. Το εν λόγω µέρισµα κατεβλήθη κατά τη διάρκεια της χρήσης 

2010 και ανήλθε σε € 0,1350 ανά µετοχή.  

Στις 31/05/2011, µε απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων της, η εταιρεία προέβη σε διανοµή 

κερδών ποσού € 110.660,00. Το εν λόγω µέρισµα κατεβλήθη κατά τη διάρκεια της χρήσης 

2011 και ανήλθε σε € 0,5500 ανά µετοχή.  

 

12. Έξοδα κατ’ είδος 

 

 
 

01/01 - 31/12/2011 01/01 - 31/12/2010 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.350,00 2.283,50 

∆ιάφορα τέλη 860,72 432,30 

∆ιάφορα έξοδα 4.045,11 4.934,08 

Σύνολο 6.255,83 7.649,88 

 

Λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόµη η παραγωγική δραστηριότητα της 

εταιρείας, οι δαπάνες έχουν βαρύνει αποκλειστικά τα έξοδα διοίκησης. 

 
 
 



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ 

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ  ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 

Page 26 of 27 

13.  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 201.200 € 0,30 ανά µετοχή € 60.360,00 
    
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 201.200 € 0,30 ανά µετοχή € 60.360,00 
    
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 4.024.000 € 2,50 ανά µετοχή € 10.060.000,00 
    
28 ΜΑΪΟΥ 2010 (Α) 201.200 € 50,00 ανά µετοχή 0,00 
    
28 ΜΑΪΟΥ 2010 (Β) 201.200 € 0,30 ανά µετοχή € -9.999.640,00 
    
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 201.200 € 0,30 ανά µετοχή € 60.360,00 
 

Με την από 28/05/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Εταιρείας αποφασίστηκαν: 

Α) Η αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από € 2,50 σε € 50,00 ανά µετοχή µε 

αντίστοιχη µείωση του συνολικού τους αριθµού από 4.024.000 σε 201.200 µετοχές και 

αντικατάσταση των παλαιών µετοχών µε τις νέες που θα εκδοθούν, και  

Β) Η µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από € 50,00 σε € 0,30 ανά µετοχή µε 

σκοπό την ισόποση αναλογική πραγµατική διανοµή του ποσού της µείωσης στους µετόχους 

της Εταιρείας.  

Το αποτέλεσµα των παραπάνω αποφάσεων ήταν το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να 

µειωθεί κατά το ποσό των € 9.999.640,00, ήτοι από το ποσό των € 10.060.000,00 σε € 

60.360,00. Η τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε µε την απόφαση ΕΜ-

13794/25.06.2010 της Νοµαρχίας Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών (ΜΑΕ) µε το υπ’ αριθµ. 7267/07.07.2010 ΦΕΚ. 

 

14. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 

 31/12/2011 31/12/2010 

Φορολογικά πρόστιµα 200,00 140,00 
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 23,49 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ 223,49 140,00 

 

15. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 

 
 31/12/2011 31/12/2010 

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 334,58 3,15 
ΣΥΝΟΛΟ 334,58 3,15 
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16. Λοιπά αποθεµατικά 

 

 31/12/2011 31/12/2010 

Τακτικό αποθεµατικό 15.591,03 8.312,84 

Σύνολο 15.591,03 8.312,84 

 

 

17.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 

∆εν υπάρχουν γεγονότα που να επηρεάζουν ουσιωδώς τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας 

µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
 

Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2012  

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
. 
 
 
 
 
   

   

Α.∆.Τ.   Κ  030874  Α.∆.Τ.  ΑΕ  141430 

   

   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ  
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΜΙΛΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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