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Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης-Δ/νση Ανωνύμων εταιρειών και
πίστεως

Διεύθυνση διαδικτύου: www.iaso.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Σταματίου Γεώργιος Πρόεδρος
Ζιώγας Βασίλειος Αντιπρόεδρος
Πλεύρης Εμμανουήλ Δ/νων Σύμβουλος
Αντσακλής Αριστείδης Μέλος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το 
Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσεων 
οικονομικών καταστάσεων: 21/3/2013
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Αναστασία Π.Πατσίδου
Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου Ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ~

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2012 31/12/2011
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 3.000.327,65 3.000.327,65
Δάνεια και απαιτήσεις 4.050.000,00 4.050.000,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15.256,00 20.341,40
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 381.790,73 204.652,34−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.447.374,38 7.275.321,39============== ==============

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο (15.150.608 μτχ των 0,49 ~) 7.423.797,92 7.423.797,92
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης -11.171,28 -148.644,28−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7.412.626,64 7.275.153,64−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 33.457,90 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.289,84 167,75−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων 34.747,74 167,75−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.447.374,38 7.275.321,39============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ~

31/12/2012 31/12/2011
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης 
(1/1/2012 και 14/3/2011 αντίστοιχα) 7.275.153,64 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 137.473,00 -83.314,86
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 7.423.797,92
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 -65.329,42−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή θέση λήξης χρήσης 
(31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 7.412.626,64 7.275.153,64============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε ~

1/1-31/12/2012 14/3-31/12/2012
Κύκλος εργασιών 0,00 0,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 0,00 0,00
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -8.964,63 -197.484,48
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 192.716,50 -87.323,90−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α) 137.473,00 -83.314,86
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 137.473,00 -83.314,86============== ==============
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -8.964,63 -197.484,48

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε ~

Έμμεση μέθοδος 1/1-31/12/2012 14/3-31/12/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων 192.716,50 -87.323,90 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογ/σμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση /(αύξηση ) απαιτήσεων -256.630,31 -110.160,58 
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.122,09 167,75 
Μείον:
Καταβλημένοι φόροι -16.700,20 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 
λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) -79.491,92 -197.316,73−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις πληρωμές σε συνδεμένα μέρη 0,00 -4.050.000,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 
επενδυτικές  δραστηριότητες ( β ) 0,00 -4.050.000,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 4.423.470,27 
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 -81.661,78 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 
χρηματοδοτικές  δραστηριότητες ( γ ) 0,00 4.341.808,49 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ) -79.491,92 94.491,76 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 94.491,76 0,00 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 14.999,84 94.491,76 ============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  από   1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012  έως  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας "HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη  πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του ομίλου ΙΑΣΩ, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις
καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι παροούσες οικονομικές καταστάσεις συμμετέχουν στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του ομίλου ΙΑΣΩ.

2. Η εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό.
3. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας με τρίτους.
4. Για τη χρήση  2012 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν. 2238/1994. Ο
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται
να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012.

5. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ~ 6.002.500,00 με την έκδοση
12.250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονοματικής αξίας 0,49 ~ εκάστης που
αποφασίσθηκε από την Τατική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28.6.2012 δε
συντελέσθηκε και με την από 28.11.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό
κεφάλαιο επαναφέρθηκε στην πρότερη της εν λόγω αύξησης αξία του. Με απόφαση της
Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 14.1.2013, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου  κατά 2.000.000,66 ~ με την έκδοση 4.081.634 νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών ονομαστικής αξίας 0,49 ~ εκάστης. Η αύξηση αυτή, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

6. Από τις συναλλαγές της εταιρείας, με τις συνδεμένες προς αυτή εταιρείες "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΕ" και "ΙΑΣΩ ΑΕ" για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 προέκυψαν τα εξής ποσά:

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. ΙΑΣΩ Α.Ε.
Έσοδα 201.618,87 ~ 0,00 ~
Απαιτήσεις 4.330.601,50 ~ 0,00 ~
Υποχρεώσεις 0,00 ~ 289,72 ~
Δεν υφίστανται αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

H O C O ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70765/01ΑΤ/Β/11/081 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121808499000

ΕΔΡΑ : Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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ΑΔΤ ΑΙ 619215
ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.
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