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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

«HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

για τη χρήση 1/1/2017-31/12/2017 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Με την παρούσα έκθεση διαχειρίσεως, επισυνάπτουμε πλήρη ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και έχουν δημοσιευθεί όπως ορίζει το άρθρο 135 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη παρατίθενται κατωτέρω: 

• Η εταιρεία κατά τη χρήση 2017 δεν απασχόλησε προσωπικό και οι διοικητικές δαπάνες 

περιορίστηκαν στις απολύτως αναγκαίες.  

• Τα έξοδα διοίκησης της χρήσης 2017 συνολικού ύψους € 3.344,00 αφορούν κατά € 1.860,00 

σε αμοιβές ελεγκτών, κατά € 164,00 σε έξοδα δημοσιεύσεων και κατά € 1.320,00 σε τέλος 

επιτηδεύματος και συνδρομή στο Γ.Ε.ΜΗ. και λοιπά έξοδα. Τα αντίστοιχα έξοδα διοίκησης 

της χρήσης 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 6.711,09. 

• Τα αποτελέσματα μετά από φόρους είναι ζημιές και ανήλθαν σε € -3.367,25 έναντι ζημιών 

ποσού € -1.601.434,01 της προηγούμενης χρήσης η οποία όμως, είχε επιβαρυνθεί με ζημία 

απομείωσης της εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.». ποσού € -1.571.225,49 

• Κατά τη χρήση 2017, δεν σημειώθηκε κάποιο σημαντικό γεγονός ενώ δεν προβλέπεται να 

υπάρξει κάποια εξέλιξη ως προς τη δραστηριότητά της κατά το 2018. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Δεν υφίστανται πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η εταιρεία κατά τη χρήση 2017 δεν απασχόλησε προσωπικό. 

 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Δεν κατέχονται από την εταιρεία Ίδιες μετοχές. 
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται στα διαθέσιμα της εταιρείας. Όμως η Εταιρεία για τα 

καταθετικά της προϊόντα χρησιμοποιεί αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής 

πιστοληπτικής ικανότητας. 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Κατά τη χρήση 2017, δεν σημειώθηκε κάποιο σημαντικό γεγονός ενώ δεν προβλέπεται να υπάρξει 

κάποια εξέλιξη ως προς τη δραστηριότητά της κατά το 2018. 

Για τις χρήσεις από 2012 μέχρι και 2016, η εταιρεία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και έχει εκδοθεί και υποβληθεί Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές ως προς το έξοδο φόρου και την 

αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου που έχει δημοσιευτεί στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε 

κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/5.1.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια 

τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες 

εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να 

επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την 

Διοίκηση της εταιρείας ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις 

φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική της θέση. 

 

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής 

της παρούσας έκθεσης. 

Εντός του Απριλίου 2018, μεταβιβάστηκε από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ιασώ «ΙΑΣΩ 

GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» στην επίσης θυγατρική του Ομίλου «ΙΑΣΩ 

ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ποσοστό 1% που 

κατείχε η πρώτη στην «HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου γεγονότα για τα οποία να επιβάλλεται 

αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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Σας εκθέσαμε την πορεία της εταιρείας στη χρήση 2017, σας παραθέσαμε την έκθεση ελέγχου του 

ορκωτού ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες και εισηγούμαστε 

την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 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 Απριλίου 2018 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Σταματίου Ι. Γεώργιος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

 «HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «HOCO 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές 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.  

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 

ταμειακές  της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Βάση γνώμης  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο 

των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με 

τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 

Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 

Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.  

  

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται 

στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά 

στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”,  αλλά δεν περιλαμβάνουν 
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τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.  

Η γνώμη μας επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες 

και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί 

αυτών.  

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 

αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες 

πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις 

που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με 

βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 

σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός 

αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό.  

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για 

την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να 

διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.  

 Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων  

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει 

τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι 

εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα 

δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των 

χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.   
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 

τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:  

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 

τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος 

μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 

οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες 

παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.  

 

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης 

επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  

 

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.   

 

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων ή 

εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της 

έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 

Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

 

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που 

επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  

  

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.  
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Έκθεση επί  Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  

(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:  

  

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31/12/2017.  

  

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 

στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.  

 
 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2018 

 

 

     Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

              
Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 Χαλάνδρι  
Α.Μ 155 

 Παναγιώτης Βρουστούρης 

                                 Α.Μ. 12921 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε  € 

 Σημ. 
1/1/2017-

31/12/2017  

1/1/2016-

31/12/2016 

     

Μικτό κέρδος  0,00  0,00 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3 -3.344,00  -6.711,09 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  0,00  -9.392,29 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των 

και αποσβέσεων (EBITDA)  -3.344,00  -16.103,38 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 4 -23,25  -15,50 

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 6 0,00  -1.571.225,49 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  -3.367,25  -1.587.344,37 

Φόρος εισοδήματος – αναβαλλόμενος 5 0,00  -14.089,64 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)  -3.367,25  -1.601.434,01 

Λοιπά συνολικά  εισοδήματα μετά από φόρους (Β)  0,00  0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β)  -3.367,25  -1.601.434,01 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε  € 

     

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2017  31/12/2016 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 6 4.696.710,21  4.696.710,21 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4.696.710,21  4.696.710,21 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Λοιπές απαιτήσεις 7 808,30  808,30 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 83.363,80  86.745,19 

Σύνολο  κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  84.172,10  87.553,49 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  4.780.882,31  4.784.263,70 

     

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Μετοχικό κεφάλαιο (21.012.240 μτχ χ 0,35 €) 9 7.354.284,00  7.354.284,00 

Αποθεματικά κεφάλαια 10 5.022,96  5.022,96 

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο  -2.578.424,65  -2.575.057,40 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  4.780.882,31  4.784.249,56 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 0,00  14,14 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  0,00  14,14 

Σύνολο υποχρεώσεων  0,00  14,14 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  4.780.882,31  4.784.263,70 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

     

Ποσά σε € 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικά 

κεφάλαια 

Αποτελέσματα 

εις νέο 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 1/1/2016 8.752.497,60 5.022,96 -3.462.209,49 5.295.311,07 

Μεταβολές καθαρής θέσης 1/1 – 

31/12/2016     

- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.102.500,00 0,00 0,00 1.102.500,00 

- Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 -12.127,50 -12.127,50 

- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου -2.500.713,60 0,00 2.500.713,60 0,00 

- Συγκεντρωτικά εισοδήματα χρήσης                    0,00 0,00 -1.601.434,01 -1.601.434,01   

Υπόλοιπα 31/12/2016 7.354.284,00 5.022,96 -2.575.057,40 4.784.249,56 

     

Υπόλοιπα 1/1/2017 7.354.284,00 5.022,96 -2.575.057,40 4.784.249,56 

Μεταβολές καθαρής θέσης 1/1 – 

31/12/2017 
    

- Συγκεντρωτικά εισοδήματα χρήσης 0,00 0,00 -3.367,25 -3.367,25 

Υπόλοιπα 31/12/2017 7.354.284,00 5.022,96 -2.578.424,65 4.780.882,31 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Ποσά εκφρασμένα σε  €     

Έμμεση μέθοδος  1/1-31/12/2017  1/1-31/12/2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Αποτελέσματα προ φόρων  -3.367,25  -1.587.344,37 

Πλέον / μείον προσαρμογές      

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού  0,00  1.571.225,49 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  23,25  15,50 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών 

κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες :     

Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων  0,00  68.108,01 

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  -14,14  14,14 

Μείον:     

Καταβλημένοι τόκοι  -23,25  -15,50 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές 

δραστηριότητες ( α )  -3.381,39  52.003,27 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων  0,00  -1.015.000,00 

Εισπράξεις/ πληρωμές σε συνδεδεμένα μέρη  0,00  -42.437,25 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές  

δραστηριότητες ( β )  0,00  -1.057.437,25 

     

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  0,00  1.102.500,00 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου  0,00  -12.127,50 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από χρηματοδοτικές  

δραστηριότητες ( γ )  0,00  1.090.372,50 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ)  

                                                                             

-3.381,39      84.938,52 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  86.745,19  1.806,67 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  83.363,80  86.745,19 
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Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων  

1. Σύσταση και δραστηριότητες 

1.1. Γενικές πληροφορίες 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας 

ΙΑΣΩ Α.Ε., με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.    

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 11867/3-3-2011 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών 

Δημητρίου Κωφόπουλου και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 14-3-2011 με 

αριθμό 70765/01ΑΤ/Β/11/081. Η εταιρεία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λ. Κηφισίας 37-39. 

Η διάρκειά της ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2017 έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της 

εταιρείας την 19/04/2018 και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

1.2. Αντικείμενο δραστηριότητας 

Αντικείμενο της εταιρείας είναι κυρίως: 

• Η ίδρυση, διοίκηση, και/ή συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής και 

σκοπού που εδρεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία δραστηριοποιούνται 

κυρίως στον τομέα της υγείας αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, καθώς και η 

συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με αυτά.  

• Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα για οικονομικά θέματα και θέματα 

αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, προς τα νομικά πρόσωπα των οποίων έχει αποκτήσει 

συμμετοχή.  

• Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή 

ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με 

ακίνητη περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της 

Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι 

ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν 

άρθρο.  

• Η προς ευόδωση του σκοπού της παροχή εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ Εταιρειών και 

γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία και / ή 

συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο.  

• Η κτήση και διάθεση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων συμμετοχής τέτοιων 

Εταιρειών, ομολόγων και άλλων χρεωστικών τίτλων εισηγμένων ή μη, σε οποιοδήποτε 

Χρηματιστήριο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  
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Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

1.3. Γενικά 

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την 

αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 

σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

1.4. Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της 

εταιρείας. 

1.5. Εφαρμογή σημαντικών λογιστικών κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που 

επηρεάζουν την εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και τα καταχωρημένα ποσά στους 

λογαριασμούς Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. Επηρεάζουν επίσης τις 

γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν κατά 

περίπτωση από αυτά που έχουν εκτιμηθεί.   

Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις, βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε 

άλλους παράγοντες και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται 

στην περίοδο που πραγματοποιούνται και στις επόμενες περιόδους. 

Οι βασικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που εφαρμόζονται από τη Διοίκηση της εταιρείας 

αφορούν: 

✓ Την ένταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες. 

✓ Την αξιολόγηση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων και τον προσδιορισμό της πρόβλεψης 

επισφάλειας. 

✓ Τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων. 

✓ Τον προσδιορισμό των επιπτώσεων από ενδεχόμενα γεγονότα. 

 

1.6. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 

 «Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 7 Κατάσταση Ταμιακών Ροών» 

Η τροποποίηση προβλέπει γνωστοποίηση των μεταβολών στις υποχρεώσεις που αφορούν 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1/1/2017. 

Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία. 
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«Τροποποίηση Δ.Λ.Π. 12 Αναβαλλόμενοι φόροι» 

Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου για μη 

πραγματοποιηθείσες ζημίες, με  ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2017. 

Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά  την 1/1/2017 

 

«Δ.Π.Χ.Α. 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1/1/2018). 

Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις Διερμηνείες 13, 15, 18 και 31. Με βάση το 

πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας πέντε βασικά βήματα. Δεν 

αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

 

Ολοκληρωμένο Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» (πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, 

με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2018). 

Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

 

«Νέο Δ.Π.Χ.Α. 16 Μισθώσεις» 

Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού μοντέλου μισθώσεων για τον μισθωτή απαιτώντας  την 

αναγνώριση  περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις μισθώσεις που έχουν διάρκεια 

μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις ως λειτουργικές και 

χρηματοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1/1/2019 και δεν θα έχει επίπτωση στην εταιρεία. 

   

«Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Πληρωμών Συναλλαγών που βασίζονται σε Αξία Μετοχής – 

Τροποποίηση Δ.Π.Χ.Α. 2» 

Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016 και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1/1/2018. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.   

 

«Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» 

Αφορά τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 40 που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1/1/2018. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην 

εταιρεία. 

 

«Νέα Διερμηνεία 22, Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος» Εγκρίθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1/1/2018. Δεν 

αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.   
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«Εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά στοιχεία με το Δ.Π.Χ.Α. 4 Ασφαλιστήρια 

συμβόλαια» 

Εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και παρέχει απαλλαγή στην εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 μέχρι την 

31/12/2020, στις ασφαλιστικές οντότητες που εφαρμόζουν το Δ.Π.Χ.Α. 4. Δεν  έχει εφαρμογή στην 

εταιρεία. 

 

«Διευκρινήσεις για τη  εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1/1/2018. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 

 

«Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλου 2015-2017» 

Αφορά διορθώσεις στα πρότυπα Δ.Π.Χ.Α. 3, Δ.Π.Χ.Α. 11, Δ.Λ.Π. 12 και Δ.Λ.Π. 23.   Εγκρίθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019. Δεν 

αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 

 

«Μακροπρόθεσμα Συμφέροντα σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες – Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 28» 

Εξετάζει αν μακροπρόθεσμα συμφέροντα σε συγγενείς ή κοινοπραξίες που στην ουσία αποτελούν 

μέρος της καθαρής επένδυσης, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9 για σκοπούς 

απομείωσης. Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1/1/2019. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 

 

«Χαρακτηριστικά Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση - Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 9» 

Εξετάζει αν χρεωστικοί τίτλοι θα μπορούσαν να έχουν συμβατικές χρηματοροές που είναι μόνο 

πληρωμές κεφαλαίου και τόκου, αν οι συμβατικοί όροι επιτρέπουν την εξόφληση σε ποσό που θα 

ήταν μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου και του τόκου.  Εγκρίθηκε 

τον Οκτώβριο του 2017, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019. Δεν 

αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

«Διερμηνεία 23, Αβεβαιότητα επί φορολογικών χειρισμών» 

Εξετάζει αν είναι ενδεδειγμένη η αναγνώριση τρέχουσας φορολογικής απαίτησης στην περίπτωση 

που η νομοθεσία απαιτεί να γίνουν πληρωμές σε σχέση με αμφισβητούμενους φορολογικούς 

χειρισμούς. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1/1/2019. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην Εταιρεία. 

 

«Δ.Π.Χ.Α. 17 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» 

Αντικαθιστά το Δ.Π.Χ.Α. 4 και καθιερώνει αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και 

γνωστοποιήσεις των εκδιδομένων ασφαλιστικών συμβάσεων. Εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017 με ισχύ 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2021. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
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«Τροποποίηση Προγράμματος Περικοπή και Διακανονισμός - Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 19» 

Απαιτεί την χρήση επικαιροποιημένων αναλογιστικών παραδοχών για τον προσδιορισμό του 

κόστους και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς μετά την 

τροποποίηση του προγράμματος, την περικοπή ή τον διακανονισμό κατά την επιμέτρηση της 

υποχρέωσης καθορισμένης παροχής. Εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/1/2019. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

  

2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

Οι λογιστικές αρχές και οι εκτιμήσεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις 

της 31ης Δεκεμβρίου 2017 διατυπώνονται παρακάτω: 

2.1. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 

Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα 

μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ίσχυε την ημέρα της 

συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά 

στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε 

Ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από 

συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών 

στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

2.2. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν θα 

ανακτηθεί,  δηλαδή όταν η λογιστική τους αξία υπερβαίνει το ποσό που ανακτάται από την χρήση ή 

πώλησή τους. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. 

Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης 

καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή 

πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς 

συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, μετά από την 

αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι 

η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο 

τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο 

ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε 

προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει 

το περιουσιακό στοιχείο. 

Αναστροφή ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα 

έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει 

μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές η αναστροφή της απομείωσης αναγνωρίζεται ως έσοδο. 
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2.3. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Θυγατρική είναι μία επιχείρηση, στην οποία η εταιρεία κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 

μεγαλύτερο του 50% και μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή. Οι συμμέτοχες σε θυγατρικές 

αποτιμώνται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στην αξία κτήσεως μείον τις σωρευμένες 

ζημίες απομείωσης. 

2.4. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα αποτιμώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος μείον τις προβλέψεις για απομείωση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. 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. Το ύψος της πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που 

προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμιακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της 

πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

2.5. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως, επενδύσεις σε 

άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία λήξης μέχρι τρεις μήνες. Τα στοιχεία των διαθεσίμων και ταμιακών 

ισοδύναμων έχουν ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 

2.6. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το άμεσα αποδοτέο κόστος για την έκδοση νέων 

μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά στην καθαρή θέση.  

2.7. Δάνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην 

των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα στην αποσβεσθείσα 

τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά 

μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων. 

2.8. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Ο φόρος εισοδήματος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο τρέχων 

και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο 

τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας όπως 

αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου και υπολογίστηκε με βάση τον 

ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία αναφοράς μεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι 

αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται 
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και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την 

έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η 

εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα 

κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και την προηγούμενη 

χρήση αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί 

από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, 

μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. 

2.9. Μερίσματα 

Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

2.10. Χρηματοοικονομικά εργαλεία 

Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των 

εργαλείων αυτών, η Διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται 

με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.  

2.11. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από 

την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που 

προσφέρονται. Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον 

αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του 

αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν καθορίζεται ότι τέτοια 

έσοδα θα είναι πληρωτέα στην εταιρεία.  

2.12. Έξοδα 

2.12.1 Λειτουργικές μισθώσεις 

Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων της περιόδου αναφοράς ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. 

2.12.2 Κόστος χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των 

συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
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2.13. Κέρδη ανά μετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με το μέσο 

σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 

περιόδου. 

     Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων 

 

3. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

  Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε € 
1/1/2017-

31/12/2017 

1/1/2016-

31/12/2016 

Τέλος επιτηδεύματος 1.000,00 1.000,00 

Έξοδα ελέγχου καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 0,00 392,66 

Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών 1.500,00 3.601,08 

Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος στην φορολογία εισοδήματος 384,00 0,00 

Διάφορα έξοδα (δημοσιεύσεις & συνδρομές) 460,00 1.717,35 

Σύνολο 3.344,00 6.711,09 

 

4. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Ποσά εκπεφρασμένα σε € 
1/1/2017-

31/12/2017 

1/1/2016-

31/12/2016 

Έξοδα τράπεζας 23,25 15,50 
 

5. 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. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος 

κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται 

παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές 

δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας και οριστικοποιηθούν οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τον φορολογικό συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που 

ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

Φόρος εισοδήματος 31/12/2017 31/12/2016 

Αναβαλλόμενος φόρος 0,00 -14.089,64 

Σύνολο 0,00 -14.089,64 

 



HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Χρημοτοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 
 

22 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου ως εξής: 

 

  31/12/2017 31/12/2016 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -3.367,25 -1.587.344,37 

Φορολογικός συντελεστής 29% 29% 

Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή 976,50 460.329,87 

      

Μη αναγνώριση φόρου ζημιών -976,50 -474.419,51 

Φόρος 0,00 -14.089,64 

 

Για τις χρήσεις από 2012 μέχρι και 2016, η εταιρεία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και έχει εκδοθεί και υποβληθεί Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές ως προς το έξοδο φόρου και την 

αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου που έχει δημοσιευτεί στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/5.1.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια 

τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες 

εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να 

επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την 

Διοίκηση της εταιρείας ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις 

φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική της θέση.  

 

6. Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

Η εταιρεία συμμετέχει στην «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.», η οποία ανήκει στον Όμιλο ΙΑΣΩ και δεν είναι εισηγμένη στο Χ.Α., 

παρακολουθείται στην αξία κτήσεως της, μείον τις ζημίες απομείωσης. 

Στη χρήση 2016, στις οικονομικές καταστάσεις αναγνωρίσθηκαν ζημίες απομείωσης της εταιρείας 

«ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» ποσού -1.571.225,49 

ευρώ. Για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας (εύλογη αξία μείον κόστη διάθεσης), συντάχθηκε 

τριετές επιχειρηματικό σχέδιο και χρησιμοποιήθηκε προεξοφλητικό επιτόκιο (WACC) 10,85%.. 

Τα οικονομικά στοιχεία της ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. έχουν ως εξής: 

 

   1/1/2017-31/12/2017 

  ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΚΥΚΛΟΣ   ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ 

              

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 42.620 χιλ. 34.380 χιλ.  3.785 χιλ.  (2.687) χιλ.  85,98% 
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   1/1/2016-31/12/2016 

  ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΚΥΚΛΟΣ   ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ 

              

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 44.187 χιλ. 33.265 χιλ.  4.394 χιλ.  (875) χιλ.  85,98% 

 

7. Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε € 31/12/2017 31/12/2016 

Απαίτηση από το Δημόσιο  808,30 808,30 

Σύνολο 808,30 808,30 

 

8. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν τις τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε 

πρώτη ζήτηση. 

 

Ποσά εκπεφρασμένα σε € 31/12/2017 31/12/2016 

Καταθέσεις όψεως (λογ. ΕΤΕ 614/470981-06) 83.363,80 86.745,19 

Σύνολο 83.363,80 86.745,19 

 

9. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.354.284,00 € και διαιρείται σε 21.012.240 κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονοματικής αξίας 0,35 € εκάστη. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 αναλύεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΜΕΤΟΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σε 

€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΗΝ                

31/12/2016 

ΙΑΣΩ Α.Ε. 14.615.195 5.115.318,25 69,56% 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 6.397.045 2.238.965,75 30,44% 

ΣΥΝΟΛΟ 21.012.240 7.354.284,00 100,00% 

 

 

10. Αποθεματικά κεφάλαια 

Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας το οποίο 

καταλογίζεται με την έγκριση της διανομής των κερδών από την Τακτική Γενική Συνέλευση και 

δημιουργείται με τη μεταφορά ποσοστού τουλάχιστον 5% επί των ετήσιων κερδών, μετά την 

αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, έως ότου αυτό φθάσει τουλάχιστον στο 1/3 του μετοχικού 
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κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας παρά 

μόνο σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας. 

Ποσά εκπεφρασμένα σε € 31/12/2017 31/12/2016 

Τακτικό αποθεματικό 5.022,96 5.022,96 

 

11.  Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Η εταιρεία και στη χρήση 2017 δεν απασχόλησε προσωπικό. 

 

12. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε € 31/12/2017 31/12/2016 

Λοιποί παρακρατηθέντες φόροι 0,00 14,14 

Σύνολο 0,00 14,14 

 

 

13. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη τόσο στη χρήση του 2017 όσο και σε αυτήν του 

2016. 

Δεν υπάρχουν Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ. 

 

14. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Η εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 

Ι. Κίνδυνος αγοράς 

 

▪ Κίνδυνος επιτοκίου: Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο λόγω  διακύμανσης των επιτοκίων 

διότι δεν έχει συνάψει δάνεια με πιστωτικά ιδρύματα. 

▪ Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της και των υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ. 

ΙΙ. Πιστωτικός κίνδυνος  

H εταιρεία δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο. 

ΙΙΙ. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 

ταμειακών διαθεσίμων και την εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πιστώσεων. 

 



HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Χρημοτοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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15. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

15.1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές. 

15.1.1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Για τη χρήση του 2017 η εταιρεία ελέγχεται στα πλαίσια της έκδοσης του φορολογικού 

πιστοποιητικού, από τους Νόμιμους Ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 

4174/2013. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017. Αν μέχρι την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις η Διοίκηση 

της εταιρείας εκτιμά ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  

 

16. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

Εντός του Απριλίου 2018, μεταβιβάστηκε από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ιασώ «ΙΑΣΩ 

GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» στην επίσης θυγατρική του Ομίλου «ΙΑΣΩ 

ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ποσοστό 1% που 

κατείχε η πρώτη στην «HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου γεγονότα για τα οποία να επιβάλλεται 

αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Μαρούσι, 19 Απριλίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

         

       

       

       

       

         

Σταματίου Ι. Γεώργιος  Αντσακλής Ι. Αριστείδης  
       Μπουχώρης Α.  

         Πασχάλης 
 

Τσιρόπουλος Δ. 
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