
Αξκόδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία : Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Δηαηξείαο: www.lavipharm.com

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

ησλ  νηθνλνκηθώλ  θαηαζηάζεσλ :

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο  : Βαξιάκεο Βαζίιεηνο

Διεγθηηθή εηαηξεία : ΓΙΔΘΝΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ : Με ζύκθσλε γλώκε - ζέκαηα έκθαζεο

31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 23.089 23.294 20.071 20.205 (14.964)                (7.029) 65.284 91.307

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 1.876 1.876 1.876 1.876 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (1.167) (3.288) 234 (1.139)

Άπια πεξνπζηαθά ζηνηρεία 40.235 40.608 23.060 23.458 Έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ -                       -                       -                         -                       

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12.688 12.299 47.123 46.828 Δμαγνξέο θαη πσιήζεηο πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ζπγαηξηθώλ -                       (18)                       -                         -                       

Απνζέκαηα 4.739 4.491 2.793 2.934 Αύμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο κε ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθίαο -                       -                       -                         -                       

Απαηηήζεηο από πειάηεο 15.227 15.454 24.688 23.461 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -                       -                       -                         -                       

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξνπζηαθά ζηνηρεία 7.988 10.014 3.797 3.852 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31.03.2014 θαη 31.03.2013 αληίζηνηρα) (16.131)                (10.335)                65.518 90.168

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 105.842 108.036 123.408 122.614

Μεηνρηθό Κεθάιαην 51.081 51.081 51.081 51.081

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (48.470) (47.953) 14.437 14.203 31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 2.611 3.128 65.518 65.284 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) (18.742) (18.092) -                       -                       Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θόξσλ (1.236) (2.542) 124 (1.229)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  (γ)=(α)+(β) (16.131) (14.964) 65.518 65.284 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 44.686 52.550 19.657 26.189      Απνζβέζεηο 685 808 585 606

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 3.537 3.490 1.637 1.622      Πξνβιέςεηο 175 190 138 133

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 46.154 38.544 18.015 11.074      πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (73) (464) -                   5

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 27.596 28.416 18.581 18.445      Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 121.973 123.000 57.890 57.330      επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 46 11 (2) (10)

105.842 108.036 123.408 122.614      Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.879 1.971 448 637

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

     θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

     Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (368) 466 51 465

     Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 243 (779) (1.288) (1.058)

     (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) (786) 559 (205) 552

31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013      Μείνλ:

Κύθινο εξγαζηώλ 6.960 7.791 7.005 7.556      Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (267) (308) (120) (426)

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 4.102 4.153 1.868 1.673      Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (295) (175) (13) (68)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη         Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) 3 (263) (282) (393)

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 631 (704) 486 (806) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (1.236) (2.542) 124 (1.229)      Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ  επελδύζεσλ -                 (18)                 -                   (18)                  

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (1.252) (2.589) 234 (1.139)      Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ  ζηνηρείσλ (92) (79) (71) (30)

Καηαλέκνληαη ζε:      Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ 15 3 9                       2                     

    -Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (567) (1.982) 234 (1.139)      Σόθνη εηζπξαρζέληεο 11 10 11 8

    -Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (685) (607) -                       -                            Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο (4) (16) -                   2

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 85 (699) -                       -                               Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) (70) (100) (51) (36)

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (1.167) (3.288) 234 (1.139) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Καηαλέκνληαη ζε:      Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αληιεζέληα δάλεηα 31 596 1.357 631

    -Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (517) (2.389) -                       -                            Δμνθιήζεηο δαλείσλ (1.421) (2.814) (947) (448)

    -Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (650) (899) -                       -                               Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ) (1.390) (2.218) 410 183

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,0111) (0,0388) 0,0046 (0,0223) ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) (1.457) (2.581) 77 (246)

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - πξνζαξκνζκέλα (ζε €) (0,0111) (0,0388) 0,0046 (0,0223) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο  ρξήζεο 4.217 8.183 766 2.979

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 2.760 5.602 843 2.733

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 1.316 104 1.071 (200)
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Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ Όκηινο Δηαηξεία

α) 11  5.111  

β) 91  3.324  

γ) 2.797  27.154  

δ) 350  8.791  

ε) 918  379  

ζη) 39  39  

δ) 1.192  1.034  

Παηαλία, 30 Μαΐνπ  2014

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΤΠΗΡΔΙΩΝ  ΟΜΙΛΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΣΑΝΙΑ ΒΡΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΣΟΜΩΚΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α. ΠΑΤΛΟΤ

ΑΓΣ ΑΒ 507812 ΑΓΣ ΑΒ 064463 ΑΓΣ ΑΚ 748119

Α.Μ.Αδείαο Ο.Δ.Δ 4981 Α' Σάμεο

ύκθωλα κε Απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ απν ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο  Lavipharm Α.Δ. θαη ηνπ Οκίινπ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί 

ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ, www.lavipharm.com, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο αθνξνύλ: α) γηα ηνλ Όκηιν ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Δπξώ 85 ρηι., θαη γηα ηελ αληίζηνηρε ρξήζε 31/03/2012 ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Δπξώ (699) ρηι.. 

Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο Λνγηζηηθέο αξρέο ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο 31/12/2013.

Από 1 Ιαλνπαξίνπ έωο

Δλνπνηεκέλα   ηνηρεία  ηνηρεία        Δηαηξείαο  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Από 1 Ιαλνπαξίνπ έωο

  LAVIPHARM  Α.Δ.
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλωλύκωλ Δηαηξεηώλ  14010 / 06 / Β / 86 / 69  -  Αξηζκόο ΓΔΜΗ  298301000  -  ΔΓΡΑ : Οδόο Αγίαο Μαξίλαο, 190 02 Παηαλία Αηηηθήο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ   από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 κέρξη 31ε Μαξηίνπ 2014

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΔΗ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ηνηρεία      ΔηαηξείαοΔλνπνηεκέλα       ηνηρεία

Δλνπνηεκέλα       ηνηρεία

Πνζά εθθξαζκέλα  ζε ρηιηάδεο επξώ

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

& ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

30 Μαΐνπ 2014

Πνζά εθθξαζκέλα  ζε ρηιηάδεο επξώ Πνζά εθθξαζκέλα  ζε ρηιηάδεο επξώ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Σελ 19 Γεθεκβξίνπ 2013,  ε ζπγαηξηθή Δηαηξεία "Lavipharm Active Services Αλώλπκε Δηαηξεία Δκπνξίαο θαη Γηαλνκήο Φαξκαθεπηηθώλ Πξντόλησλ" απνθάζηζε λα μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο ζπγρώλεπζεο δη’ απνξξνθήζεσο ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξεηώλ. Αλαθνξά γίλεηαη ζηε ζεκείσζε 1 ησλ 

ελδηακέζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Οη πξνβιέςεηο, αλά πεξίπησζε, πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί ηελ 31/03/2014 έρνπλ σο εμήο: i) γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο γηα ηνλ Όκηιν, πνζό Δπξώ 527 ρηι., ii) γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα Όκηιν,πνζό Δπξώ 346 ρηι. .

ηνηρεία       Δηαηξείαο

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (01.01.2014 θαη 01.01.2013 αληίζηνηρα)

 Έμνδα

Απαηηήζεηο

Τπνρξεώζεηο

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

Έζνδα

ΑΓΣ ΑΚ 203190

Δλνπνηεκέλα   ηνηρεία

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

ΘΑΝΑΗ ΛΑΒΙΓΑ

Απαηηήζεηο από Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ: 31/03/2014 Όκηινο 260, Δηαηξεία 169 θαη αληίζηνηρα 31/03/2013  Όκηινο 309, Δηαηξεία 172.

ρεηηθά κε ηηο επίδηθεο ή δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζεκεηώζεηο (17 ηεο Δηαηξείαο θαη 18 ηνπ Οκίινπ) ησλ ελδηακέζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ (αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ) ζσξεπηηθά απν ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην 

ΓΛΠ 24, είλαη ηα εμήο:                                                                                                                                                      

Σν ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη από ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε 20 553 963 ηεκάρηα κε αμία θηήζεο Δπξώ 55 240 ρηι..

Θέκαηα έκθαζεο Οκίινπ: 1. Αλαθνξά ζηελ θαζαξή ζέζε ελνπνηνύκελσλ Δηαηξεηώλ, 2. Αλαθνξά ζηελ  Lavipharm Corp., 3. Αλαθνξά ζηνλ ππνόκηιν  Lavipharm Active Services ΑΔ θαη ζέκα έκθαζεο Δηαηξείαο:  Αλαθνξά ζηελ   Lavipharm Corp.

Σα θέξδε (δεκίεο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν αξηζκό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ.

Γηα δάλεηα ύςνπο Δπξώ 28 214 ρηι. πνπ αθνξνύλ αιινδαπό ππνόκηιν έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο επί ησλ αθηλήησλ ηνπ ύςνπο Δπξώ 1 881 ρηι. θαη έρεη πξόζζεηα ελερπξηαζζεί  ην ζύλνιν ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξέεη  από ηηο θαηερόκελεο κεηνρέο ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπ θαζώο θαη ελδερόκελα 

νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ ή ζα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ από ρξήζε παηεληώλ, δηθαησκάησλ  επξεζηηερλίαο θαη εθεπξέζεσλ. ii) Γηα ηα ινηπά καθξνπξόζεζκα  δάλεηα, έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηώζεηο ζε αθίλεηα ηεο κεηξηθήο  ύςνπο Δπξώ 10 605 ρηι. θαη έρνπλ δνζεί σο εγγύεζε κεηνρέο ζπγαηξηθώλ 

εηαηξεηώλ νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξώ 3 599.

Σελ 31 Ινπιίνπ 2012, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3.1.2.4 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξάγξαθν (1) β, νη κεηνρέο ηεο Lavipharm ΑΔ κεηαθέξζεθαλ ζηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο.

Τπνρξεώζεηο πξνο ηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Πνζά εθθξαζκέλα  ζε ρηιηάδεο επξώ

Οη Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο  αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα  πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην Μεηνρηθό ηνπο Κεθάιαην, θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Α' ηξηκήλνπ, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 1 

ησλ ελδηακέζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Από 1 Ιαλνπαξίνπ έωο

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Από 1 Ιαλνπαξίνπ έωο

ηνηρεία         Δηαηξείαο

Οη  αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο  θαζώο θαη νη Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ ειέγρζεθαλ ζηε ρξήζε,  παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 8, ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, ησλ ελδηακέζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

http://www.lavipharm.com/

