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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») αφορά στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της κλειόμενης 
χρήσης 2020 (01.01-31.12.2020) και παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις ετήσιες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας “ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC   

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.” και περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 135 του K.Ν.2190/1920, σύμφωνα με τις σχετικές, για τις οικονομικές καταστάσεις, διατάξεις (για επιχειρήσεις που 
συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς), όπως ισχύουν 
σήμερα, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 για το περιεχόμενο της "Ετήσιας Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου". 
1. Γενικά 

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.” 
(εφεξής η «Εταιρεία») διατηρεί νοσηλευτική μονάδα στο Ηράκλειο Κρήτης, τη σημαντικότερη ίσως ιδιωτική επένδυση στο 
χώρο της υγείας στην Κρήτη, παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας νοσηλείας. Η Εταιρεία 
παρέχει όλες τις υπηρεσίες ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, τόσο μέσω των εξωτερικών ιατρείων όσο και των κλινικών της. 

 Η έδρα της Εταιρείας  βρίσκεται στην οδό Μίνωος & Ανωγείων 63, Ηράκλειο Κρήτης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την χάραξη της στρατηγικής και της ανάπτυξης της Εταιρείας και είναι αρμόδιο 
να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας μέσα από τις αρχές της χρηστής Διοίκησης και 
σύμφωνα με το καταστατικό της. 

Η Εταιρεία από 17/12/2019 κατέστη θυγατρική της ΠΕΡΣΕΥΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – Δ.Τ. ΠΕΡΣΕΥΣ ΚΡΗΤΗΣ Μ.Α.Ε. και περιλαμβάνεται πλέον στον Όμιλο εταιριών Hellenic Healthcare Group, 
εφεξής ο «Όμιλος». 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για την Εταιρεία, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Η μείωση του 
τουρισμού στο νησί της Κρήτης, ως απόρροια των γενικευμένων μέτρων που ελήφθησαν από την Ελληνική κυβέρνηση 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων της Εταιρείας για το έτος 2020, σε 
σύγκριση με το 2019. 

Οι πωλήσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2020 ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 5.787.176 έναντι Ευρώ 7.566.856 στην 
προηγούμενη χρήση, μειωμένες κατά 23,5%. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων περιόδου προσαρμοσμένα με τις 
επιδράσεις των τυχόν έκτακτων αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων (EBITDA) της Εταιρείας 
για την οικονομική χρήση 2020 ανήλθαν σε Ευρώ 281.574 έναντι Ευρώ 1.703.470 στην προηγούμενη χρήση. Το περιθώριο 
κερδοφορίας EBITDA ανήλθε σε 4,9% το 2020 έναντι 22,5% της προηγούμενης χρήσης. 

Η Εταιρεία το 2020 βελτίωσε τη ρευστότητά της, καθότι παρόλο τη μείωση της δραστηριότητας της, οι ταμειακές ροές 
από λειτουργικές δραστηριότητες μετά από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης, βελτιώθηκε κατά 7,9% και ανήλθε για τη 
χρήση 2020 σε Ευρώ 1.618.382 έναντι Ευρώ 1.499.980 στη χρήση 2019. Σε αυτό συνέβαλε και ο διακανονισμός του 
συμψηφισμού των clawback 2018 & 2019 με τις απαιτήσεις από τον ΕΟΠΥΥ σε 120 δόσεις. 

Τα αποτελέσματα  προ φόρων της χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν σε ζημία ποσό  Ευρώ 363.130, έναντι κερδών προ φόρων 
Ευρώ 997.503 της προηγούμενης  χρήσης, σημειώνοντας μείωση σε ποσοστό 136% ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων 
της χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν σε ζημία  ποσό  Ευρώ 385.357 , έναντι κερδών μετά  φόρων Ευρώ 748.571, της 
προηγούμενης  χρήσης, σημειώνοντας μείωση σε ποσοστό 151%.  
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Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν την 31 Δεκεμβρίου 2020 σε Ευρώ 3.236.308 έναντι Ευρώ 3.677.518 
της προηγούμενης χρήσης. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν Ευρώ 871.480, έναντι Ευρώ 
579.399  την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Η Εταιρεία εξέδωσε νέο ομολογιακό δάνειο ποσού Ευρώ 1.700.000, το οποίο ανέλαβε εξ ολοκλήρου η μητρική Εταιρεία 
PERSEUS HEALTHCARE SA. Με το δάνειο αυτό εξοφλήθηκε το προηγούμενο ομολογιακό δάνειο της Εταιρείας και 
χρηματοδοτήθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα. 

Το σύνολο των δανείων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν Ευρώ 1.700.000, έναντι Ευρώ 1.657.476 κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 2019, αυξημένο κατά Ευρώ 42.524. 

Ο Καθαρός Δανεισμός της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2020 μειώθηκε κατά Ευρώ 249.557 σε Ευρώ 828.520, 
διαμορφώνοντας το δείκτη κεφαλαιουχικής μόχλευσης το 2020 για την Εταιρεία σε 20,38 % από 22,67% το 2019. 
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3. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες της Εταιρείας 

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικούς αριθμοδείκτες για καλύτερη ενημέρωση σας: 
 

 2020  2019  

 €  €  

α. Συντελεστής Παγιοποίησης Περιουσίας     

Πάγιο Ενεργητικό 
 6.936.684    6.148.286   

Σύνολο Ενεργητικού 
 9.265.938   74,86%   8.045.847   76,42%  

 
    

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
 2.329.254    1.897.561   

Σύνολο Ενεργητικού 
 9.265.938   25,14%   8.045.847   23,58%  

β. Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης  
 

  

Ίδια Κεφάλαια 
 3.236.308    3.677.518   

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων κεφαλαίων 
 9.265.938   34,93%   8.045.847   45,71%  

γ. Συντελεστής Κάλυψης πάγιου ενεργητικού  
 

  

Ίδια Κεφάλαια 
 3.236.308    3.677.518   

Πάγιο Ενεργητικό 
 6.936.684   46,65%   6.148.286   59,81%  

δ. Συντελεστής κάλυψης βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων     

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
 2.329.254    1.897.561   

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 1.828.838   127,36%   1.831.397   103,61%  

ε. Περιθώριο Κερδοφορίας EBITDA     

EBITDA 
 281.574    1.703.470   

Πωλήσεις 
 5.787.176   4,87%   7.566.856   22,51%  

στ. Συντελεστής Μ.Ο. προθεσμίας είσπραξης 
απαιτήσεων (Ημέρες)     

Απαιτήσεις από πελάτες 
 717.721    704.511   

Πωλήσεις 
 5.787.176   45 ημέρες   7.566.856   34 ημέρες  

ζ. Δείκτης Μόχλευσης      

Καθαρός Δανεισμός 
 828.520    1.078.077   

EBITDA 
 281.574   2,94   1.703.470   0,63  
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4. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας 

Έπειτα από την συμπλήρωση ενός και πλέον έτους από την ένταξη της Εταιρείας στον Όμιλο της Hellenic Healthcare, η 
δυναμική της Εταιρείας έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν. Η τεχνογνωσία του Ομίλου στην 
διαχείριση νοσοκομείων καθώς και η πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές κεφαλαίων προσδίδουν στην Εταιρεία 
ανταγωνιστικότητα και περαιτέρω δυνατότητα ανάπτυξης και οργάνωσης με βάση τα διεθνή πρότυπα. Η διεθνής και 

ιδιαίτερα η ευρωπαϊκή εμπειρία του Ομίλου, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη ελληνική διοικητική ομάδα του, προσδίδει 
προστιθέμενη αξία και θα αναβαθμίζει συνολικά την αγορά υγείας στην Ελλάδα. 

Η Εταιρεία το 2020 προχώρησε στην περαιτέρω διεύρυνση των παρεχόμενων διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας από την 
μέσω της αγοράς του συνόλου των μετοχών της ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΕ. Η κίνηση αυτή έχει ως σκοπό να αναβαθμίσει και να 
μεγαλώσει αισθητά το φάσμα των παρεχόμενων διαγνωστικών εξετάσεων που παρέχει η Εταιρεία. 

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει ήδη αρχίσει την περαιτέρω διεύρυνση συνεργασίας με νέους ιατρούς και το γεγονός αυτό έρχεται 
συνδυαστικά με την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί του ήδη υπάρχοντος οικοπέδου στην Ανωγείων 45. Οι 
εγκαταστάσεις αυτές θα αποτελούνται κατά βάση από ιατρεία που θα στεγαστούν οι συνεργάτες ιατροί αλλά και γραφεία 
για το διοικητικό προσωπικό της κλινικής. 

Κλείνοντας, σημαντικό είναι να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι η Εταιρεία, εκμεταλλευόμενη την μειωμένη κίνηση κατά 
τους πρώτους κρίσιμους μήνες της πανδημίας προχώρησε με γρήγορα και αποφασιστικά βήματα στην υλοποίηση του 
επενδυτικού της πλάνου για την βελτίωσή και ανακαίνιση τόσο των κτιριακών της εγκαταστάσεων, όσο και σε προσθήκες 
και βελτιώσεις στον ιατροτεχνολογικό της εξοπλισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία προχώρησε σε πλήρη ανακαίνιση των 
χώρων του χειρουργείου καθώς και της Μ.Ε.Θ., δίνοντας της την δυνατότητα να εξυπηρετεί με άνεση και ποιότητα τον 
αυξημένο όγκο περιστατικών που παρατηρείται τους πρώτους μήνες του 2021. 
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει. 
6. Ακίνητα της Εταιρείας 

α) Οικόπεδο έκτασης 684,95 τ.μ. επί των οδών Μίνωος 63 και Ανωγείων επί του οποίου έχει αναγερθεί το κτίριο της 
Κλινικής. 

β) Οικόπεδο έκτασης 105,35 τ.μ. επί της οδού Ανωγείων 47   

γ) Οικόπεδο εκτάσεως 171,30τ.μ., επί της οδού Ανωγείων αρ.45 , εντός του οποίου υφίσταται παλαιά ισόγεια κατοικία 
συνολικής επιφάνειας 70.τ.μ   

δ) Κτίριο επί των οδών Μίνωος 63 και Ανωγείων συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 1.872,10 τ.μ. στο οποίο 
περιλαμβάνονται δωμάτια νοσηλείας, εργαστήρια, ιατρεία, χειρουργεία, γραφεία και λοιποί βοηθητικοί χώροι για τη 
λειτουργία της Κλινικής. 

Τα κτίρια καθώς και το περιεχόμενο είναι ασφαλισμένα στην ασφαλιστική εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΓΑ για τους κινδύνους πυρός, 
σεισμού, απώλειας κερδών και λοιπών συμπληρωματικών κινδύνων ενώ για την αστική ευθύνη η κάλυψη προέρχεται από 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο από την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ. 
7. Υποκαταστήματα Εταιρείας 

Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 
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8. Σημαντικές ζημίες της Εταιρείας 

Δεν υπήρξαν σημαντικές ζημίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 1/1-31/12/2020 
9. Τομέας έρευνας και ανάπτυξης 

Η Εταιρεία  δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα αυτό. 

10. Άλλα σημαντικά γεγονότα 

Πανδημία COVID-19 

Στις 30 Ιανουαρίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε την εξάπλωση του ιού COVID 19 ως "έκτακτη 
ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία". Τον Μάρτιο 2020 ο ΠΟΥ κήρυξε τον COVID 19 πανδημία.  

Η πανδημία COVID-19, είχε σημαντική επίδραση τόσο στην παγκόσμια όσο και στις επιμέρους οικονομίες για το 2020, 
αλλά και το 2021. Ωστόσο, τα μέτρα που λήφθηκαν σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο για τη στήριξη της οικονομίας καθώς 
και η παραγωγή των εμβολίων κατά του COVID-19, κατέστησαν την επάνοδο της Ελληνικής οικονομίας σταδιακή και 
σταθερή. 

Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχισης 

Με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των ασθενών η Διοίκηση έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά 
μέτρων για την διασφάλιση της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας της Εταιρείας, προκειμένου να μετριάσει τις όποιες 
επιπτώσεις στους εργαζομένους και ασθενείς αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να εξασφαλίσει κατά το δυνατόν ομαλότητα στην 
εκτέλεση των επιμέρους δραστηριοτήτων της. 

Πέραν των αρχικών μέτρων που έθεσε σε εφαρμογή η Διοίκηση συνεχίζει να επεξεργάζεται και να αξιολογεί εναλλακτικά 
σενάρια με σκοπό να ανταποκρίνεται εγκαίρως στο ραγδαίως μεταβαλλόμενο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.  

Η Διοίκηση συντονίζει τις προσπάθειες της με τις άλλες εταιρείες του Ομίλου και ανταλλάσσει γνώσεις για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης. 

Παράλληλα η Διοίκηση παρακολουθεί τις αποφάσεις των χωρών της Ευρωζώνης για τη λήψη σειράς δημοσιονομικών και 
άλλων μέτρων για την τόνωση της οικονομίας καθώς και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη λήψη 
δέσμης μέτρων νομισματικής πολιτικής με σκοπό να εξασφαλιστούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για την οικονομία 

με στόχο την εξομάλυνση των επιπτώσεων της κρίσης. 

Οικονομική Θέση 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της, η δραστηριότητα της Εταιρείας είχε επιβάρυνση από την πανδημία το 2020 
ως αποτέλεσμα μείωσης του τουρισμού. 

Κατά την ημερομηνία αναφοράς των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων αλλά και έως σήμερα η Εταιρεία διαθέτει καλή 
χρηματοοικονομική θέση, θετικό κεφάλαιο κίνησης χωρίς σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων. 

Περαιτέρω η Διοίκηση παρακολουθώντας στενά τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, προβαίνει σε ανάλυση ευαισθησίας για 
τις μελλοντικές ταμειακές ροές, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με στόχο να εξασφαλίζει ταμειακή επάρκεια και την 
απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
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Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία έχει κάνει χρήση των περισσότερων προσφερόμενων χρηματοοικονομικών εργαλείων της 
κυβέρνησης ήτοι : 

 Έκανε ρύθμιση των υποχρεώσεων της για συμψηφισμό του clawback των χρήσεων 2018 & 2019 με τις απαιτήσεις 
από τον ΕΟΠΥΥ σε 120 δόσεις. 

 Εξέδωσε στο 2021 νέο κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού €1.500.000, με την εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας 
Επιχειρήσεων Covid-19»  

 Μετέφερε την πληρωμή ΦΠΑ του μηνός Απριλίου για το τέλος Αυγούστου. 

 Εκμεταλλεύτηκε τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων νοσοκομειακής δραστηριότητας, λόγω μείωσης τζίρου, με 
αντιστάθμιση την μείωση των δόσεων της επιστροφής του Clawback. 

  Θα εξετάσει την αξιοποίηση όλων των μελλοντικών προγραμμάτων που θα εφαρμοσθούν από τις αρχές. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετριασμού του ρίσκου που ενέχει η αβεβαιότητα για την εξέλιξη 
της κατάστασης.  

Οι οικονομικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική μας θέση που σχετίζονται με την επιδημία του COVID 19 δεν μπορεί 
να εκτιμηθούν αξιόπιστα και εύλογα επί του παρόντος. Όμως, τα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου τριμήνου του 2020 
δείχνουν μια σημαντική βελτίωση του ύψους των πωλήσεων, η οποία συνεχίζεται και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021. 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υγειονομικό γεγονός, δεν θα επηρεάσει την συνέχιση της 
δραστηριότητας της Εταιρείας. 

Εξαγορά συμμετοχής  

Την 29/12/2020 η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού στην συγγενή Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΑΕ , και κατέχει πλέον το 100% του Μετοχικού της κεφαλαίου. Η Εταιρεία αυτή παρέχει συμπληρωματικές εργαστηριακές 
εξετάσεις και αποτελεί σημαντική επένδυση για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς ασθενείς της κλινικής. 
11. Συμμετοχές 

Η Εταιρεία  έχει συμμετοχές στις εταιρείες ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ και ΚΡΕΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΕ 
12. Προσωπικό 

Το προσωπικό της Εταιρείας , ανέρχεται σε 128  άτομα , είναι άρτια εκπαιδευμένο και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
κεφάλαια της Εταιρίας. Βασικό μέλημα της Διοίκησης είναι η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού με την 
παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο πάντα τη βέλτιστη αξιοποίηση 
του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρίας, το όποιο στο σύνολο του απαρτίζεται από ικανά, έμπειρα και εξειδικευμένα 
στελέχη.  
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ΣΗΜAΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
13. Σημαντικές ζημίες που, κατά το χρόνο υποβολής της εκθέσεως στη ΓΣ , υπάρχουν ή αναμένεται να 
προκύψουν 

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει, από την χρονολογία του ισολογισμού έως και τον χρόνο υποβολής της 
έκθεσης, που να είναι ζημιογόνα και να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων 
του δημοσιευμένου Ισολογισμού ή να απαιτούν αποκάλυψη τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης 
χρήσης. Επίσης δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε να απαιτείται η 
γνωστοποίηση τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
14. Άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Η Εταιρεία έκανε χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την 
πανδημία covid-19 και εξέδωσε νέο ομολογιακό δάνειο ύψους €1.500.000 , με την εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας 
Επιχειρήσεων Covid-19». 

 Η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά οικοπέδου επί της οδού Ανωγείων 54, σύμφωνα με το επενδυτικό της πλάνο. 

Έχει ληφθεί απόφαση και οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Εταιρείας για την επέκταση των δυνατοτήτων παροχής ιατρικής φροντίδας της κλινικής. Οι εργασίες κατασκευής θα 
ξεκινήσουν εντός του 2021. 

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 1.1.2020 - 31.12.2020 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν 
συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα, που χρήζουν γνωστοποίησης και η όλη πορεία των εργασιών της Εταιρείας βαίνει 
ομαλά. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
15. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και 
κίνδυνο ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις 
αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 

Η διαχείριση του κινδύνου παρακολουθείται από τη Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία συντονίζει την πρόσβαση στις 
χρηματαγορές και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία. Η Διοίκηση δεν 
εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή 
δανειοληπτικές δραστηριότητες της Εταιρείας 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης  περιλαμβάνουν 
διαθέσιμα, απαιτήσεις και  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει πιστωτικούς κινδύνους που σχετίζονται με τους πελάτες της. Οι σημαντικότεροι πελάτες της είναι 
ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες με καθορισμένες επακριβώς συμβάσεις. Λόγω της σημαντικής ασφάλειας 
που παρέχουν οι συναλλαγές με αυτούς τους πελάτες ο πιστωτικός κίνδυνος αξιολογείται ως χαμηλός. Η έκθεση σε 
πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση.   

Η μηχανογραφική εφαρμογή της Εταιρείας ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια 
των λογαριασμών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται  προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους 
η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από 
σχηματισθείσα πρόβλεψη. 



ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA 
INTERCLINIC - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

8 
 

Επίσης όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης 
 

Ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών 2020 2019 

 € € 
Έως 180 ημέρες  736.460   660.234  

Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις  736.460   660.234  

Πάνω από 365 ημέρες  165.104   229.139  
Πρόβλεψη απομείωσης  (183.843)   (184.862)  

Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις  (18.739)   44.277  

Σύνολο απαιτήσεων  717.721   704.511  

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναμίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των 
άμεσων υποχρεώσεων της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας αντιλαμβάνεται το κίνδυνο και τον αξιολογεί συνεχώς 
διατηρώντας επαρκές κεφάλαιο κίνησης και τοποθετημένα σε λογαριασμούς διαθεσίμων, όπως επίσης και πρόσβαση σε 

διαθέσιμα όρια χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά λήξη με βάση την υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια 
κατά την ημερομηνία ισολογισμού. 
 
31/12/2020 

< 1 έτος 
από 1 έτος 
μέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 
μέχρι 5 έτη > 5 έτη 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια  0   0   1.190.000   510.000  
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  159.528   157.921   443.501   1.899.370  
Βραχ. Υποχρεώσεις  1.669.312   0   0   0  

Σύνολο  1.828.840   157.921   1.633.501   2.409.370  

 
31/12/2019 

< 1 έτος 
από 1 έτος 
μέχρι 2 έτη 

από 2 έτη 
μέχρι 5 έτη > 5 έτη 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια  301.250   301.250   903.750   150.625  
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  26.257   23.791   58.477   1.099.039  
Βραχ. Υποχρεώσεις  1.503.289   0   0   0  

Σύνολο  1.830.796   325.041   962.227   1.249.664  

Κίνδυνος εξάρτησης από προμηθευτή 

Η Εταιρεία δεν έχει εξάρτηση από προμηθευτές 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι 
μηδενική αφού το σύνολο των συναλλαγών της είναι σε Ευρώ.  
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Κίνδυνος πανδημίας COVID - 19 

Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19. Μέχρι σήμερα έχει 
λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα , που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλά και συνεργάζεται με τις αρμόδιες 
υγειονομικές αρχές, για την ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών και έχει προχωρήσει στον εμβολιασμό του 

συνόλου των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Η εξάπλωση της πανδημίας έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια 
όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο πριν από το τέλος του 2021, ενώ φαίνεται ότι η νόσος θα παραμείνει στο μέλλον ως ένας επιπλέον 
κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων. Οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στο ΑΕΠ της χώρας δεν μπορούν 
ακόμα να εκτιμηθούν αξιόπιστα.  

Η Εταιρεία, για την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας που προέρχεται από το γεγονός αυτό, έχει κάνει χρήση των 
χρηματοδοτικών εργαλείων που έκρινε κατάλληλα εξ αυτών που πρόσφερε η κυβέρνηση της χώρας, όπως αυτά 
περιγράφονται παραπάνω στην παράγραφο Νο 10 της παρούσας έκθεσης μας.  

Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας στην διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση συνέχειας προκειμένου να εξασφαλίσει απόδοση 
στους μετόχους και προνόμια στους εμπλεκόμενους φορείς και να τηρήσει βέλτιστη κεφαλαιουχική δομή μειώνοντας τα 
κεφαλαιουχικά κόστη. Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση της δανειακής εξάρτησης. Ο δείκτης είναι ο καθαρός 
δανεισμός δια τα συνολικά κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένων 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης) μείον ταμειακών 
διαθεσίμων και ισοδύναμων. Το συνολικό κεφάλαιο εκτιμάται ως καθαρή αξία όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης συν τον καθαρό δανεισμό 

Οι συντελεστές μόχλευσης στις 31.12.2020 και 31.12.2019  αντίστοιχα είχαν ως εξής: 
 

 2020 2019 

 € € 
Σύνολο δανεισμού  1.700.000   1.657.476  
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (871.480)   (579.399)  

Σύνολο καθαρών δανειακών κεφαλαίων (Α)  828.520   1.078.077  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  3.236.308   3.677.518  
Σύνολο  κεφαλαίων (Β)  4.064.828   4.755.595  

Συντελεστής μόχλευσης (Α)/(Β)  20,38%   22,67%  
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Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά με τις αλλαγές στις τιμές των επιτοκίων συνδέεται κατά κύριο λόγο με το 
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό της.  

Η Εταιρεία δεν έχει προχωρήσει στην αντιστάθμιση του κινδύνου αυτού καθώς δεν τον αξιολογεί ως σημαντικό καθώς τα 
επιτόκια βρίσκονται σε σταθεροποίηση για αρκετό χρονικό διάστημα , τάση η οποία δεν εκτιμάται ότι θα διαφοροποιηθεί 
σημαντικά τα αμέσως επόμενα χρόνια. 

Κίνδυνοι επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Η Εταιρεία, στα πλαίσια του Ομίλου, έχει συνάψει συμβάσεις με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά (ΕΘΝΙΚΗ, NN, ALLIANZ, BUPA, METLIFE, ΙΝΤERAMERICAN, GENERALI, AXA, 
GROUPAMA κλπ). Οι ανωτέρω συμφωνίες εξασφαλίζουν σταθερή πορεία και μεγαλύτερο όγκο ασθενών μειώνοντας σε 
μεγάλο βαθμό την έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ανταγωνισμού και ρευστότητας. 

Επίσης η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες για κάλυψη κινδύνων των περιουσιακών της στοιχείων 
και συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης. 

Επιπλέον η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις ασφαλιστικής κάλυψης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της (πυρός – 
παντός κινδύνου, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απώλειας χρημάτων κλπ.). 

Αναλυτικότερα για τη διαχείριση κινδύνων αναφέρονται στην Σημείωση 36 των σημειώσεων των οικονομικών 
καταστάσεων. 

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
16. Στρατηγική 

Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της για τη συνεχή 
ικανοποίηση των πελατών της. 
17. Περιβάλλον 

Στην πολιτική της Εταιρείας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με 

την προστασία του περιβάλλοντος (συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, ορθής χρήσης πόρων ενέργειας κλπ). 

Η Εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεών της. 

Η εφαρμογή της πολιτικής της Εταιρείας επιτυγχάνεται με τη θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων, όπου είναι δυνατό, 
και προσφορά της κατάλληλης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της Εταιρείας. 

Στο πλαίσιο αυτό όσον αφορά την επίτευξη των σκοπών του που αφορούν την Περιβαλλοντική Διαχείριση, η Εταιρεία 
δεσμεύεται στα εξής: 

• Λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση των πόρων, 
ενέργειας, νερού, μειωμένων αέριων εκπομπών για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος 

• Αποβλέπει στην δημιουργία και διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία και να 
παρέχει περιβαλλοντική πληροφόρηση στο ευρύ κοινό 

• Μειώνει τα απορρίμματα και αυξάνει τα ποσοστά ανακύκλωσης. 

• Ενσωματώνει την περιβαλλοντική συνείδηση στην εταιρική κουλτούρα. 
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Παρακολουθούμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητάς μας, ενώ 
παράλληλα επιδιώκουμε να βελτιώσουμε τις λειτουργίες μας, την διαδικασία καταμέτρησης και να εντείνουμε ακόμα 
περισσότερο την ανακύκλωση. 
18. Υγιεινή και ασφάλεια 

Η υγεία και η ασφάλεια σε όλες τις δραστηριότητες αποτελεί την σημαντικότερη προτεραιότητα για την Εταιρεία. Για το 
λόγο αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες 
σε όλους τους χώρους εργασίας. 
19. Εργασιακά θέματα 

Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες, εκπαίδευση και εμπειρία. Κατά 
συνέπεια η δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού είναι σημαντικός 
παράγοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας. 

Επιπλέον, η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της Εταιρείας.  

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί μια περιοχή έμφασης, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει τους 
στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του και να εξελίξει τις δεξιότητες του.  

 Στην Εταιρεία απασχολήθηκαν 128 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2020 (2019:129). Συνολικά 
καταβλήθηκαν για μισθούς, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις  που αφορούν στο προσωπικό 
€2.453.868 . Το αντίστοιχο ποσό για τη χρήση του 2019 ήταν €  2.482.172.  
20. Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

Η Εταιρεία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία στη χώρα που δραστηριοποιείται. 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών, ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εξάλειψη των διακρίσεων κάθε είδους, η 
προστασία της διαφορετικότητας, η δίκαιη μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλλου, εθνικότητας, κοινωνικής προέλευσης ή 
θέσης, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, η παροχή ασφάλειας και συνθηκών υγιεινής κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του προσωπικού αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην 
πρόσληψη / επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές 
εργασιακές δραστηριότητες και παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη 
διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε 

συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.  

 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
21. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 

 Οι συναλλαγές της Εταιρείας  με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται στη σημείωση Νο 37 των οικονομικών καταστάσεων. 
Συγκεντρωτικά οι συναλλαγές αυτές είναι οι παρακάτω :  

• Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου  €135.786   (2019 : €91.546) 

• Πωλήσεις Υπηρεσιών                   €1.759     (2019 : €0) 

• Αγορές υλικών και υπηρεσιών           €337.543    (2019 :€ 51.844) 

• Απαιτήσεις  από συνδεδεμένα μέρη     €1.795       (2019 : €0) 

• Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη    €292.450    (2019 : €18.537)  

• Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη           €1.700.000   (2019: €0) 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έγιναν στη βάση της αρχής των ίσων αποστάσεων και για το λόγο αυτό θα 
συνταχθεί φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 
22. Προτεινόμενη διάθεση κερδών  

Δεν θα γίνει διανομή κερδών. 
23. Αρχές διοίκησης και βασικές αξίες της Εταιρείας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την χάραξη της στρατηγικής και της ανάπτυξης της Εταιρείας και είναι αρμόδιο 
να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας μέσα από τις αρχές της χρηστής Διοίκησης και 
σύμφωνα με το καταστατικό της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση 
της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της και λαμβάνει όλα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται. 

Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η ανάπτυξη της Εταιρείας και η καθιέρωσή της ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής 
υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών. 

Βασική αρχή διοίκησης είναι η προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 9 μέλη και εκλέγεται από την Τακτική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας 
και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση και εφαρμογή της 
στρατηγικής και των επιχειρησιακών σχεδίων της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι: 

 Στεφανουδάκης Γεώργιος - Πρόεδρος 

 Κοντοπόδης Μιχαήλ - Διευθύνων Σύμβουλος 

 Συλλιγαρδάκης Εμμανουήλ - Αντιπρόεδρος 

 Γασπαράκης Στυλιανός - Μέλος 

 Σταμπουλούς Σέργιος - Μέλος 

 Σύρμας Δημήτριος - Μέλος 

 Λούσκος Παναγιώτης - Μέλος 
 

 
Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2021 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   
   
   
   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Δ.Σ., που αποτελείται από 12 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση 
Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 2 Απριλίου 2021. 
 
Αθήνα, 2 Απριλίου 2021 
 
 
 
 
 

Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16651  
  

ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

 

 
 
 
 


