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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤ/∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΥΡΓΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. Κ 030874 Α.∆.Τ.  ΑΜ 366408 Α.∆.Τ. AA 019554 Á.Ä.Ô. ΑΙ 619215 - (ÁÑ.ÁÄ. Α΄ ÔÁÎÇÓ 21907) Α.∆.Τ. Σ 461406 (ΑΡ.Α∆. Α' ΤΑΞΗΣ 8016)

Στοιχεία και πληροφορίε̋ χρήση̋ από 1 Ιανουαρίου 2014 έω̋ 31 ∆εκεµβρίου 2014
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσει̋ που συντάσσουν ετήσιε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, ενοποιηµένε̋ και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)
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ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίε̋, που προκύπτουν από τι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα
αποτελέσµατα τη̋ Εταιρεία̋ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένω̋ στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδου̋ επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον
εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ καθώ̋ και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

Αρµόδια Υπηρεσία - Περιφέρεια: Περιφέρεια Θεσσαλία ,̋ ∆/νση Ανάπτυξη  ̋ Τµήµα 
Εµπορίου & Τουρισµού

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.iasothessalias.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:Πρόεδρο̋: Σταµατίου Ι. Γεώργιο ,̋

Αντιπρόεδρο  ̋Α  ́& ∆/νων Σύµβουλο̋: Καργιώτη  ̋ Β. Αθανάσιο  ̋
Αντιπρόεδρο  ̋Β΄: Πετρόπουλο  ̋Π. Παρασκευά̋
∆ιευθύνων Σύµβουλο̋: Χριστοδούλου Σ. Γεώργιο̋
Μέλη: Αλεξανδρή̋ Γ. Ηλία̋, Βλαχούση̋ Π. Αντώνιο̋,
∆ουλγεράκη̋ Φ. Εµµανουήλ, Καράγγελο̋ Γ. Ιωάννη̋,
Χατζηθεοφίλου Θ. Κωνσταντίνο  ̋

Ηµεροµηνία Έγκριση  ̋από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων: 16 Μἀου 2015
Ορκωτό  ̋Ελεγκτή  ̋Λογιστή̋: Βαρθαλίτη  ̋Ι. Γεώργιο̋ (Α.Μ.ΣΟΕΛ 10251)
Ελεγκτική Εταιρεία: Baker Tilly Greece VNT S.A.
Τύπο  ̋έκθεση  ̋ελέγχου ελεγκτή: Με σύµφωνη γνώµη-Έµφαση θεµάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2014 31/12/2013
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 56.024.288,07 53.129.038,86
Ἁλα περιουσιακά στοιχεία 116.348,00 140.146,00
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.191,92 968.012,13
Αποθέµατα 712.967,97 531.673,49
Απαιτήσει̋ από Πελάτε̋ 4.165.751,12 3.768.513,17
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.937.161,63 2.171.665,65

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 62.964.708,71 60.709.049,30

============== =============

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (29.879.263 µτχ Χ 0,45 ~) 13.445.668,35 34.746.421,04
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -10.287.002,74 -30.631.555,58

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρική̋ (α) 3.158.665,61 4.114.865,46
∆ικαιώµατα Μειοψηφία̋ (β) 0,00 0,00

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (γ) = (α) + (β) 3.158.665,61 4.114.865,46

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 0,00 47.540.000,00
Προβλέψει̋ / Λοιπέ̋ µακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 1.807.571,92 109.962,09
Βραχυπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 47.540.000,00 0,00
Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 10.458.471,18 8.944.221,75

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 59.806.043,10 56.594.183,84

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 62.964.708,71 60.709.049,30

============== =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
Κύκλο̋ εργασιών (µετά από Rebate & Claw Back) 10.499.590,82 7.829.191,24
Μικτά κέρδη / (ζηµιέ̋) -3.049.834,32 -5.158.383,88
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων -3.064.980,35 -5.111.142,14
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων -5.072.853,90 -7.068.679,85

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζηµιέ̋) µετά από φόρου̋ (Α) -6.414.739,94 -6.836.021,75
Λοιπά συνολικά έσοδα 
Ζηµίε̋ από αναπροσαρµογή εύλογη̋ αξία̋ 
Ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 4.792.997,00 0,00
Ζηµίε̋ από αναγνώριση αναλογιστικών (ζηµιών)-κερδών -28.521,82 -14.885,51
Φόρο̋ Εισοδήµατο̋ -1.238.763,55 3.870,23
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Β) 3.525.711,63 -11.015,28

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου  ̋(Α)+(Β) -2.889.028,31 -6.847.037,03

============== =============
Κέρδη / (ζηµίε )̋ µετά από φόρου  ̋ανά µετοχή - Βασικά (σε Ευρώ) -0,2059 -0,2376
Κέρδη / (ζηµιέ̋) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -805.900,84 -2.806.318,41

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

31/12/2014 31/12/2013
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξη̋ χρήση̋ 
(1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα) 4.114.865,46 11.045.693,64
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ 
(συνεχιζόµενε̋ και διακοπείσε̋ δραστηριότητε̋) -6.414.739,94 -6.836.021,75
Αναγνώριση αναλογιστικών (ζηµιών) / κερδών -21.106,15 -11.015,28
Υπεραξία από αναπροσαρµογή περιουσιακών στοιχείων 3.546.817,78 0,00
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.948.690,80 0,00
Έξοδα Αύξηση̋ Μετοχικού Κεφαλαίου -21.435,60 0,00
Λοιπέ̋ προσαρµογέ̋ απευθεία̋ στα Ιδια Κεφάλαια 5.573,26 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενη̋ φορολογία̋ απ’ευθεία̋ στα Ιδια 
Κεφάλαια από προσαρµογή φορολογικού συντελεστή 0,00 -83.791,15

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξη̋ χρήση̋ 
(31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα) 3.158.665,61 4.114.865,46

============== =============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη/(Ζηµία) Χρήση̋ -5.072.853,90 -7.068.679,85
Αποσβέσει̋ 2.259.079,51 2.304.823,73
Προβλέψει̋ 116.849,65 -549.798,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.009.732,54 1.960.522,99
Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίε̋) 
επενδυτική̋ δραστηριότητα̋ -1.858,99 -2.985,28
Λοιπέ̋ προσαρµογέ̋ 561.371,18 2.381.252,85

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
-127.680,01 -974.863,76

Πλέον/µείον προσαρµογέ̋ για µεταβολέ̋ 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνηση̋ ή που σχετίζονται 
µε τι̋ λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋:
Mείωση/(αύξηση) αποθεµάτων -181.294,48 41.774,89
Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -1.143.896,67 802.729,33
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.163.952,40 725.698,97
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.693.776,11 -1.479.192,47
Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 -43.171,81
(Αύξηση)/µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντο̋ 
ενεργητικού και εκροή προβλέψεων 0,00 0,00

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α) -1.982.694,87 -927.024,85

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋
Αγορά ενσώµατων και ά̔λων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων -337.533,72 -69.479,73
Εισπράξει̋ από πωλήσει̋ ενσώµατων και
ά̔λων πάγιων στοιχείων 0,00 2.500,00
Τόκοι εισπραχθέντε̋ 1.858,99 2.985,28
Εισπράξει̋ επιχορηγήσεων 10.107,00 2.445,47

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ (β) -325.567,73 -61.548,98

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Εισπράξει̋ από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.948.690,80 0,00
Έξοδα Αύξηση̋ Μετοχικού Κεφαλαίου -21.435,60 0,00
Εξοφλήσει̋ δανείων 0,00 -1.220.000,00

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (γ) 1.927.255,20 -1.220.000,00

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήση̋ (α) + (β) + (γ) -381.007,40 -2.208.573,83
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ χρήση̋ 478.686,70 2.687.260,53

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξη̋ χρήση̋ 97.679,30 478.686,70

============== =============

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι επενδύσει̋  σε πάγια στοιχεία κατά τη χρήση 1/1/2014 έω  ̋31/12/2014 ανήλθαν σε € 337.533,72 (Xρήση 2013: € 69.479,73).
2. Ο αριθµό  ̋του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/2014 και την  31/12/2013, ανέρχεται σε 251 και 218 υπαλλήλου  ̋αντίστοιχα.  
3. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών µετά από φόρου  ̋δια του σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών.
4. 'Εχουν  τηρηθεί οι βασικέ  ̋λογιστικέ  ̋αρχέ  ̋των Οικονοµικών Καταστάσεων τη  ̋31/12/2013.
5. Οι ανέλεγκτε  ̋φορολογικά χρήσει̋  τη  ̋Εταιρεία  ̋παρατίθενται αναλυτικά στη Σηµείωση 19 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.
6. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία µέχρι την 31/12/2014 ποσού € 157.621,40  έναντι ποσού € 103.852,09 αντίστοιχα για τη

χρήση 2013  (Σηµείωση 15 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).
7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων τη  ̋Εταιρεία  ̋για τη χρήση 2014 και µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατο ,̋ αφορούν: α) ποσό  € -21.106,15 στην αναγνώριση τη̋

αναλογιστική  ̋ζηµία  ̋από την µελέτη αποζηµίωση  ̋προσωπικού (Σηµείωση 15 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων) και β) ποσό € 3.546.817,78 που  αφορά υπεραξία που προέκυψε από εκτίµηση (ανα-
προσαρµογή) τη  ̋αξία  ̋των ακινήτων τη  ̋Εταιρεία  ̋(Σηµείωση 22 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων). Για τη χρήση 2013 τα λοιπά συνολικά έσοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων τη  ̋Εταιρεία̋
και µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατο  ̋ποσού  € -11.015,28, αφορούν στην αναγνώριση τη  ̋αναλογιστική  ̋ζηµία  ̋από την µελέτη αποζηµίωση  ̋προσωπικού.

8. Από τι̋  πάση  ̋φύσεω  ̋συναλλαγέ  ̋τη  ̋Εταιρεία ,̋ µε τι̋  συνδεδεµένε  ̋προ  ̋αυτή εταιρείε  ̋για τη χρήση 1/1/2014  έω  ̋ 31/12/2014 προέκυψαν τα εξή  ̋ποσά:
ΙΑΣΩ Α.Ε. ΙΑΣΩ GENERAL A.E. MEDSTEM SERVICES Α.Ε. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Έσοδα 1.359,59 ~ 54,00 ~ 40.750,00 ~ 0,00 ~
Έξοδα 5.915,61 ~ 5.577,98 ~ 0,00 ~ 226.821,49 ~
Απαιτήσει̋ 0,00 ~ 12.637,67 ~ 15.682,50 ~ 0,00 ~
Υποχρεώσει̋ 2.445.507,96 ~ 21.510,38 ~ 0,00 ~ 270.048,71 ~
∆εν υφίστανται αµοιβέ̋ Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

9. Οι Οικονοµικέ  ̋Καταστάσει̋  τη  ̋Εταιρεία  ̋περιλαµβάνονται στι̋  ενοποιηµένε  ̋οικονοµικέ  ̋καταστασει̋  τη  ̋εταιρεία  ̋"ΙΑΣΩ Ιδιωτική Μαιευτική Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική - ∆ιαγνωστικό, Θερ-
απευτκό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε." που έχει έδρα την Αθήνα και  κατέχει άµεσα και έµµεσα το 72,31% των µετοχών τη̋ Εταιρεία  ̋και εφαρµόζει την ολική µέθοδο ενοποίηση .̋

10. Με την από 15/02/2014 απόφαση τη  ̋Έκτακτη  ̋Γενική  ̋Συνέλευση  ̋των µετόχων τη  ̋Εταιρεία ,̋ αποφασίστηκαν τα κάτωθι: α) η αύξηση τη  ̋ονοµαστική  ̋αξία  ̋των µετοχών τη  ̋Εταιρεία  ̋από € 0,68
σε € 1,36, µε ταυτόχρονη µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών (reverse split) µε αναλογία δύο (2) παλαιέ  ̋µετοχέ  ̋για κάθε µία (1) νέα µετοχή, β) η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου τη  ̋Εταιρ-
εία  ̋κατά € 23.249.443,49 µε σκοπό το συµψηφισµό και απόσβεση ίσου ποσού ζηµιών παρελθουσών χρήσεων από το λογαριασµό «Κέρδη (Ζηµίε )̋ ει̋  νέο», µε µείωση τη  ̋ονοµαστική  ̋αξία  ̋εκάστη̋
µετοχή  ̋από € 1,36 σε € 0,45 και γ) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τη  ̋εταιρεία  ̋έω  ̋το ποσό των € 4.944.150,00 µε καταβολή µετρητών, µε την έκδοση 10.987.000 νέων κοινών ενσώµατων
δεσµευµένων ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστική  ̋αξία  ̋€ 0,45 η κάθε µια και τιµή διάθεση  ̋€ 0,45 ανά µετοχή, µε δηµόσια προσφορά και µε διατήρηση του δικαιώµατο  ̋προτίµηση  ̋υπέρ
των παλαιών µετόχων σε αναλογία 0,4300391105834590 νέε  ̋κοινέ  ̋ονοµαστικέ  ̋µετοχέ  ̋για κάθε 1 παλαιά κοινή ονοµαστική µετοχή. Η ανωτέρω αύξηση, ολοκληρώθηκε την 13/6/2014 και το ∆.Σ. τη̋
εταιρεία  ̋πιστοποίησε την µερική καταβολή αυτή  ̋ποσού € 1.948.690,80 την 16/6/2014 και δηµοσιεύθηκε στο υπ΄αριθµό 7593/21.7.2014  Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Μετά την ολοκλήρωση τη  ̋ανωτέρω
αύξηση  ̋µε καταβολή µετρητών, η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. κατέχει άµεσα και έµµεσα ποσοστό 72,31% από 75,87%.

11. Οι προβλέψει̋  για τη χρήση 1/1-31/12/2014 για Rebate & Claw back του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 επί των υποβληθέντων λογαριασµών προ  ̋τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήλθαν (προ Φ.Π.Α.) σε € 1,91 εκατ.. 
12. Επί των ακινήτων τη  ̋Εταιρεία  ̋υφίστανται προσηµείωση υποθήκη  ̋ποσού 58.512.000 € υπέρ τη  ̋ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
13. Τα θέµατα έµφαση  ̋στην έκθεση ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή αναφέρονται: α) στο γεγονό  ̋ότι η Εταιρεία αναγνώρισε κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 το µακροπρόθεσµο µέρο  ̋των Οµολογιακών

∆ανείων ποσού €47,54 εκατ. στι̋  βραχυπρόθεσµε  ̋υποχρεώσει̋  µε αποτέλεσµα αυτέ  ̋να υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού τη .̋ (Σηµείωση 12 των Ετήσιων Οικο-
νοµικών Καταστάσεων) και β) στο γεγονό  ̋ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τη  ̋Εταιρεία  ̋είναι µικρότερο του 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώ  ̋συντρέχουν οι πρὁποθέσει̋  εφαρµογή  ̋των
διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν 2190/1920.


