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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

 

 

 

Οι συνημμένες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την 26/4/2021 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.groupiaso.gr/  

Έδρα Εταιρείας: Λ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα. 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121808401000  
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

«HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Με την παρούσα έκθεση διαχειρίσεως, επισυνάπτουμε πλήρη ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς  (Δ.Π.Χ.Α.) και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Νόμου 

4548/2018. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2020 

Την 31/8/2020, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των συνόλου των μετοχών της ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, 

ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε. που κατείχε η εταιρεία (ήτοι το 85,98% του 

συνολικού μετοχικού κεφαλαίου επί της θυγατρικής εταιρείας) στην Darzalas Capital Sarl, έναντι 

συμβολικού τιμήματος € 1,00.  

 

Δεδομένου ότι ήδη κατά τις προηγούμενες χρήσεις είχε διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης για την 

επένδυση της Εταιρείας στην Φιλοκτήτης Α.Ε., η πώλησή της είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση 

των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2020 κατά το ποσό των € 999.999,04.  

 

Κατά τα λοιπά: 

• Η εταιρεία κατά τη χρήση 2020 δεν απασχόλησε προσωπικό και οι διοικητικές δαπάνες 

περιορίστηκαν στις απολύτως αναγκαίες.  

• Τα έξοδα διοίκησης της χρήσης 2020 συνολικού ύψους € 3.448,00 αφορούν κατά € 1.500,00 

σε αμοιβές ελεγκτών και κατά € 1.948,00 σε τέλος επιτηδεύματος, συνδρομή στο Γ.Ε.ΜΗ και 

έξοδα δημοσίευσης Τα αντίστοιχα έξοδα διοίκησης της χρήσης 2019 ανήλθαν στο ποσό των 

€ 3.250,00. 

• Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές ποσού € -1.003.506,92 έναντι ζημιών 

ποσού €-3.700.797,01 της προηγούμενης χρήσης. 

 

 

Κατά τη χρήση 2020, δεν σημειώθηκε κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός ενώ δεν προβλέπεται να 

υπάρξει κάποια εξέλιξη ως προς τη δραστηριότητά της κατά το 2021. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Δεν υφίστανται πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η εταιρεία κατά τη χρήση 2020 δεν απασχόλησε προσωπικό. 

 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Δεν κατέχονται από την εταιρεία Ίδιες μετοχές. 

 

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 

Για τις χρήσεις από 2012 μέχρι και 2019, 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. 

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2020 είναι σε εξέλιξη και το Φορολογικό Πιστοποιητικό 

αναμένεται να εκδοθεί εντός του Γ΄ Τριμήνου του 2021. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 

διαφορές ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με αυτές που απεικονίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Κατά την 31/12/2020, δεν υφίσταται από την εταιρεία σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις. 
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Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, αποτελεί μία πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία. Λόγω του ότι η 

εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα, δεν υπάρχουν επιπτώσεις. 

 

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

αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

 

Σας εκθέσαμε την πορεία της Εταιρείας στη χρήση 2020, σας παραθέσαμε την έκθεση ελέγχου του 

Ορκωτού Ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες και εισηγούμαστε 

την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κρινόμενης χρήσεως. 

 

Μαρούσι, 26 Απριλίου2021 

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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

        Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

31ης Δεκεμβρίου 2020, 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. 

 

        Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2020, 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 

ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 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 χρηματοοικονομικών 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. 

 

Άλλο Θέμα 

        Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  για τη 

χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος 

εξέφρασε γνώμη «Χωρίς επιφύλαξη» την 16η Μαΐου 2020 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

προηγούμενης χρήσεως. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

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



HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Χρημοτοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 
 

7 

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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 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 αρχής 

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 προβεί σ ’αυτές 

τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

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 χρηματοοικονομικές 

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 τη 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 τη 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 αρχής 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 
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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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 

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

χρηματοοικονομικές 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. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. 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 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με 

τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2020. 

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. 

2. Στη σημείωση 15  επί των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το Σύνολο 

των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) 

του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 4 του 

άρθρου 119  του  Ν. 4548/2018.   Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ήδη αποφασίσει, κατά την από 

28/06/2021 συνεδρίασή του, να θέσει το θέμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ώστε να 

ληφθούν μέτρα βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. 

 

 

 

 

 

 

Αγ. Παρασκευή, 2/9/2021 

Ο  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Ανδρέας Κωνσταντίνου 

ΑΜ/ΣΟΕΛ: 30441 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή  
ΑΜ ΣΟΕΛ:173 



HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Χρημοτοοικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 
 

9 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε  € 

 Σημ. 
1/1/2020-

31/12/2020  

1/1/2019-

31/12/2019 

     

Μικτό κέρδος  0,00  0,00 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3 -3.448,00  -3.250,00 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  -2,43  -808,30 

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

και αποσβέσεων (EBITDA)  -3.450,43  -4.058,30 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 4 -57,45  -28,50 

Ζημία από πώληση θυγατρικής εταιρείας 6 -999.999,04  0,00 

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 6 0,00  -3.696.710,21 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  -1.003.506,92  -3.700.797,01 

Φόρος εισοδήματος – αναβαλλόμενος 5 0,00  0,00 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)  -1.003.506,92  -3.700.797,01 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β)  -1.003.506,92  -3.700.797,01 

     

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε  € 

     

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2020  31/12/2019 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 6 0,00  1.000.000,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 0,00  1.000.000,00 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 74.106,13  77.420,05 

Σύνολο  κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  74.106,13  77.420,05 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  74.106,13  1.077.420,05 

     

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  -7.286.090,08  -6.282.583,16 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  73.216,88  1.076.723,80 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 7 868,00  620,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 7 21,25  76,25 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  889,25  696,25 

Σύνολο υποχρεώσεων  889,25  696,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  74.106,13  1.077.420,05 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

     

Ποσά σε € 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικά 

κεφάλαια 

Αποτελέσματα 

εις νέο 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 

Χρήσης 01.01.2019 
7.354.284,00 5.022,96 -2.581.786,15 4.777.520,81 

- Συγκεντρωτικά εισοδήματα χρήσης 2019                    0,00 0,00 -3.700.797,01 -3.700.797,01 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

χρήσης 31.12.2019 
7.354.284,00 5.022,96 -6.282.583,16 1.076.723,80 

     

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης 

Χρήσης 01.01.2020 
7.354.284,00 5.022,96 -6.282.583,16 1.076.723,80 

- Συγκεντρωτικά εισοδήματα χρήσης 2020                    0,00 0,00 -1.003.506,92 -1.003.506,92 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 

χρήσης 31.12.2020 
7.354.284,00 5.022,96 -7.286.090,08 73.216,88 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Ποσά εκφρασμένα σε  €     

Έμμεση μέθοδος  1/1-31/12/2020  1/1-31/12/2019 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Αποτελέσματα προ φόρων  -1.003.506,92  -3.700.797,01 

Πλέον / μείον προσαρμογές      

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού  999.999,04  3.696.710,21 

Απομείωση απαιτήσεων  0,00  808,30 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  57,45  28,50 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών 

κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες :     

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

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  248,00  696,25 

Μείον:     

Καταβλημένοι τόκοι  -57,45  -28,50 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές 

δραστηριότητες ( α )  -3.259,88  -2.582,25 

     

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Πώληση θυγατρικής εταιρείας  0,96  0,00 

Εισπράξεις/Πληρωμές σε συνδεδεμένα μέρη  -55,00  0,00 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές  

δραστηριότητες ( β )  -54,04  0,00 

     

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από χρηματοδοτικές  

δραστηριότητες ( γ )  0,00  0,00 

     

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ)  

                                                                             

-3.313,92     

                                                                             

-2.582,25     

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  77.420,05  80.002,30 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  74.106,13  77.420,05 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
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Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
 

1. Σύσταση και δραστηριότητες 

1.1. Γενικές πληροφορίες 

Οι χρηματοοικονομικές 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 2020 έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της 

εταιρείας την 26/04/2021 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1.3. Γενικά 

Οι παρούσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 31/12/2020 έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις Διερμηνείες που έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31/12/2020. Οι λογιστικές αρχές 

που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που 

είχαν υιοθετηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων Χρηματοικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2019, 

με εξαίρεση τις διαφοροποιήσεις που επήλθαν από την εφαρμογή των νέων προτύπων οι οποίες 

αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

 

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 κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 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 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 
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μεταγενέστερα και έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την 

επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 

παρακάτω. 

 

 

1. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόστηκαν 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

 

Τίτλος 
Εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την 

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 και το Δ.Λ.Π. 8: Ορισμός 

Σημαντικότητας 

1-Ιαν-20 

Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 1-Ιαν-20 

Τροποποιήσεις αναφορών στο Πλαίσιο Κατάρτισης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1-Ιαν-20 

Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 9, ΙΑΣ 39 & Δ.Π.Χ.Α. 7: Interest Rate 

Benchmark (IBOR) Reform – 1ο Στάδιο 

1-Ιαν-20 

Covid-19-Παραχωρήσεις ενοικίου – Τροποποίηση Δ.Π.Χ.Α. 16 1-Ιουν-20 

 

Οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

2. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 

 

Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την  

Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 9, Δ.Λ.Π. 39, Δ.Π.Χ.Α. 7, Δ.Π.Χ.Α. 4 & 

Δ.Π.Χ.Α. 16: Interest Rate Benchmark (IBOR) Reform – 2ο Στάδιο  

1-Ιαν-21 

Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 4: Αναβολή εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9 1-Ιαν-21 

Ετήσιες βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α.: Κύκλος 2018-2020 1-Ιαν-22 

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 16: Έσοδα πριν την έναρξη της προοριζόμενης 

χρήσης παγίου 

1-Ιαν-22 

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 37: Επαχθείς συμβάσεις / Κόστος εκπλήρωσης 

συμβάσεων 

1-Ιαν-22 

Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 3: Αναφορές στο Πλαίσιο Κατάρτισης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1-Ιαν-22 

Δ.Π.Χ.Α. 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις» 1-Ιαν-23 

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 και το Δ.Λ.Π. 8: Ταξινόμηση υποχρεώσεων 

ως Μακροπρόθεσμες ή Βραχυπρόθεσμες  

1-Ιαν-23 

 

Η Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις χρηματοοικονομικές 

του καταστάσεις. Δεν αναμένεται, οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε 

μεταγενέστερες περιόδους να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 
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2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές  

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

της 31ης Δεκεμβρίου 2020 διατυπώνονται παρακάτω: 

 

2.1. Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 

 

α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το ευρώ. 

 

β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των 

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία 

αναφοράς, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

 

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές 

της εύλογης αξίας. 

 

 

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. 

 

2.3. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Θυγατρική είναι μία επιχείρηση, στην οποία ασκείται έλεγχος από την  εταιρεία. Οι συμμέτοχες σε 
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θυγατρικές αποτιμώνται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στην αξία κτήσεως μείον τις 

σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

 

2.4. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, και καταθέσεις όψεως 

χαμηλού κινδύνου. 

 

2.5. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές της Εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο 

απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το 

τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό 

«Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια. 

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

εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών 

εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. 

Κάθε κέρδος ή ζημιά, από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό, από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά 

κόστη και φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), εμφανίζεται ως αποθεματικό στα Ίδια 

Κεφάλαια.  

 

2.6. Τρέχων και Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη 

φορολογία. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην «Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων» εκτός και αν 

σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Σε αυτήν την 

περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια.  

 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει 

θεσπιστεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την 

οποία προκύπτουν τα κέρδη. Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα 

αποτελέσματα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα 

που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα 

ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι 

φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις. 

 

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 που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η 

οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο 

αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία αναφοράς και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν.  

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να 
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υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο συμψηφισμός φορολογικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και 

επί διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό. 

 

2.7. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο η Εταιρεία αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για 

τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν πελάτη.  

 

Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα 

για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται 

για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα μεταβλητά 

ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας», 

είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σύμβασης, 

μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον 

έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί 

ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται 

κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον 

πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα 

μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. 

 

Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει 

η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. 

Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις 

υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, 

για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της 

Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 

 

Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη 

(προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο 

(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των 

αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι 

υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

 

Έσοδα από τόκους 

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

επιτοκίου.  
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 Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

3. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

  Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε € 
1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2019-

31/12/2019 

Τέλος επιτηδεύματος 1.000,00 1.000,00 

Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών 1.500,00 1.500,00 

Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος στην φορολογία εισοδήματος 408,00 360,00 

Διάφορα έξοδα (δημοσιεύσεις & συνδρομές) 540,00 390,00 

Σύνολο 3.448,00 3.250,00 

 

4. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Ποσά εκπεφρασμένα σε € 
1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2019-

31/12/2019 

Έξοδα τράπεζας 57,45 28,50 
 

5. Φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος (καταβλητέος) προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή του λογιστικού 

αποτελέσματος με τις διαφορές μεταξύ λογιστικής-φορολογικής βάσης και των μη εκπιπτόμενων 

στην φορολογία εισοδήματος δαπανών. 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.  

 

Σύμφωνα με τις ελληνικές φορολογικές διατάξεις, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών 

προσώπων ορίζεται σε 24% για την χρήση 2020. 

 

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: 

 

  31/12/2020 31/12/2019 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -1.003.506,92 -3.700.797,01 

Φορολογικός συντελεστής 24% 24% 

Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή 240.841,66 888.191,28 

Μη αναγνώριση φόρου ζημιών -240.841,66 -888.191,28 

Φόρος 0,00 0,00 
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Για τις χρήσεις από 2012 μέχρι και 2019, 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. 

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2020 είναι σε εξέλιξη και το Φορολογικό Πιστοποιητικό 

αναμένεται να εκδοθεί εντός του Γ΄ Τριμήνου του 2021. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 

διαφορές ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με αυτές που απεικονίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Κατά την 31/12/2020, δεν υφίσταται από την εταιρεία σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις.  

 

6. Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

Την 31/8/2020, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των συνόλου των μετοχών της ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, 

ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε. που κατείχε η εταιρεία (ήτοι το 85,98% του 

συνολικού μετοχικού κεφαλαίου επί της θυγατρικής εταιρείας) στην Darzalas Capital Sarl, έναντι 

συμβολικού τιμήματος € 1,00.  

 

Δεδομένου ότι ήδη κατά τις προηγούμενες χρήσεις είχε διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης για την 

επένδυση της Εταιρείας στην Φιλοκτήτης Α.Ε., η πώλησή της είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση 

των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2020 κατά το ποσό των € 999.999,04.  

 

Αποτέλεσμα πώλησης 31/8/2020 

Τίμημα πώλησης 0,96 

Μείον:  

Έξοδα πώλησης 0,00 

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία /Λογιστική αξία συμμετοχής 1.000.000,00 

Ποσοστό συμμετοχής κατά την 31/8/2020 - 

Κέρδος / Ζημία από πώληση θυγατρικής εταιρείας -999.999,04 

 

Κατά την 31/12/2019, το κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων «Απομείωση στοιχείων 

Ενεργητικού», ποσού € -3.696.710,21 αφορούσε σε απομείωση συμμετοχής και  διενεργήθηκε διότι 

δεν αναμένονταν τα αρχικά εκτιμηθέντα οφέλη, βάσει της οικονομικής τους επίδοσης. Η ανακτήσιμη 

αξία της προσδιορίσθηκε από τη διαφορά μεταξύ αξίας κτήσης και εύλογης αξίας μείον τα κόστη 

πώλησης, βάσει προσφερόμενης τιμής (αξία κτήσης 31.12.2018 € 4.696.710,21, ανακτήσιμη αξία € 

1.000.000,00). 
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7. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκπεφρασμένα σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Προμηθευτές 868,00 620,00 

Σύνολο 868,00 620,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 21,25 76,25 

Σύνολο 21,25 76,25 

 

8. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν τις τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε 

πρώτη ζήτηση. 

 

Ποσά εκπεφρασμένα σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Καταθέσεις όψεως (λογ. ΕΤΕ 614/470981-06) 74.106,13 77.420,05 

Σύνολο 74.106,13 77.420,05 

 

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 2020 αναλύεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΜΕΤΟΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΧΕΙ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σε €) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΗΝ                

31/12/2020 

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 

κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας παρά 

μόνο σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας. 

Ποσά εκπεφρασμένα σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Τακτικό αποθεματικό 5.022,96 5.022,96 
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11.  Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Η εταιρεία και στη χρήση 2020 δεν απασχόλησε προσωπικό. 

 

12. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη τόσο στη χρήση του 2020 όσο και σε αυτήν του 

2019. 

Δεν υπάρχουν Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ. 

 

13. 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. 

 

14. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

14.1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές. 

14.1.1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Για τη χρήση του 2020 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 εντός του Γ΄ Τριμήνου του 2021. 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.  

 

 

15. Λοιπά σημαντικά θέματα 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31.12.2020 έχει καταστεί κατώτερο του 

ημίσεος (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου και άρα συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του 

άρθρου  119 του Ν.4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ήδη αποφασίσει, κατά 

την από 28/06/2021 συνεδρίασή του, να θέσει το θέμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 

ώστε να ληφθούν μέτρα βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. 
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16. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς γεγονότα 

Η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού και η κήρυξη του σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, αποτελεί μία πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία. Λόγω του ότι η 

Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα δεν υπάρχουν επιπτώσεις. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου γεγονότα που να αφορούν την εταιρεία και 

για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Μαρούσι, 26 Απριλίου 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φ.ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 
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