
Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ Δηαηξείαο :  www.lavipharm.com

Ηκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ  νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ :

Νφκηκνο Διεγθηήο  : ΒΑΡΛΑΜΗ ΒΑΙΛΔΙΟ

Διεγθηηθή εηαηξεία  : ΓΙΔΘΝΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ

Σχπνο έθζεζεο επηζθφπεζεο : Με ζχκθσλε γλψκε - ζέκαηα έκθαζεο

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 1.1 - 30.09.2014 1.1 - 30.09.2013 1.1 - 30.09.2014 1.1 - 30.09.2013

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 22.903 23.294 19.728 20.205 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 1.876 1.876 1.876 1.876 Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θφξσλ (24.716) (9.412) (28.912) (383)

Άπια πεξνπζηαθά ζηνηρεία 30.602 40.608 10.293 23.458 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.797 12.299 32.535 46.828      Απνζβέζεηο 3.077 2.268 1.743 1.804

Απνζέκαηα 3.999 4.491 2.569 2.934      Απνκεηψζεηο άυισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 10.022           -                 11.972           -                 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 12.345 15.454 25.612 23.461      Απνκείσζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο -                 -                 15.000           -                 

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξνπζηαθά ζηνηρεία 6.807 10.014 3.536 3.852      Πξνβιέςεηο 8.834 1.019 2.675 464

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 86.329 108.036 96.149 122.614      πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (2.014) 102 (19) 9

     Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ      επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (85) 361 (19) (27)

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 51.081 51.081 51.081 51.081      Κέξδνο απφ δηαγξαθή δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ -                 -                 -                 -                 

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (71.170) (47.953) -11.277 14.203      Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 5.942 6.120 1.642 1.842

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο (α) (20.089) 3.128 39.804 65.284 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (β) (20.831) (18.092) -                 -                      θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  (γ)=(α)+(β) (40.920) (14.964) 39.804 65.284      Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 234 344 174 (533)

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 46.567 52.550 17.852 26.189      Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 3.172 220 (1.666) (2.746)

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.129 3.490 1.677 1.622      (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) (989) (262) (658) 614

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 49.830 38.544 18.566 11.074      Μείνλ:

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 27.723 28.416 18.250 18.445      Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (1.756) (1.520) (1.292) (1.615)

χλνιν ππνρξεψζεσλ (δ) 127.249 123.000 56.345 57.330      Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (681) (761) (13) (231)

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 86.329 108.036 96.149 122.614         χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) 1.040 (1.521) 627 (802)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

    Αύξηζη ποζοζηού ζςμμεηοσήρ θςγαηπικών και ζςγγενών εηαιπειών (1) (18) -                 (18)

     Ειζππάξειρ από πωλήζειρ θςγαηπικών και ζςγγενών εηαιπειών -                 -                 -                 -                 

     Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ (445) (145) (92) (32)

     Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ 15 3 9                    2                    

     Σφθνη εηζπξαρζέληεο 12 25 12                  21                  

30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013      Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 22                  2                    -                 2                    

        Σύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) (397) (133) (71) (25)

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηφδνπ (01.01.2014 θαη 01.01.2013 αληίζηνηρα) (14.964) (7.029) 65.284 91.307 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (25.990) (7.349) (25.480) (93)      Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 34 345 -                 -                 

Έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ -                 -                 -                 -                      Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 467 4.202 1.926 3.587

Δμαγνξέο θαη πσιήζεηο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζπγαηξηθψλ -                 (18) -                 -                      Δμνθιήζεηο δαλείσλ (3.304)            (6.510) (2.771)            (3.804)

Αχμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο κε ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθίαο 34                  345                        χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) (2.803) (1.963) (845) (217)

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηφδνπ (30.09.2014 θαη 30.09.2013 αληίζηνηρα) (40.920)          (14.051)          39.804 91.214 Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη

ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) (2.160) (3.617) (289) (1.044)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 4.217 8.181 766 2.979

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 2.057 4.564 477 1.935

1.1 - 30.09.2014 1.1 - 30.09.2013 1.7 - 30.09.2014 1.7 - 30.09.2013 1.1 - 30.09.2014 1.1 - 30.09.2013 1.7 - 30.09.2014 1.7 - 30.09.2013

Κχθινο εξγαζηψλ 22.173 24.508 7.422 8.353 23.765 24.838 8.188 9.005

 Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 12.436 12.009 4.155 4.140 7.542 7.321 2.739 2.716

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (8.765) (3.749) 544 (1.338) (536) 819 808 521

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ (24.716) (9.412) (1.489) (3.327) (28.912) (383) 297 95

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (Α) (22.847) (8.972) (1.367) (3.095) (25.480) (93) 400 197

 Καηαλέκνληαη ζε:

    -Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (21.396) (6.325) (1.560) (2.165) (25.480) (93) 400 197

    -Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (1.451) (2.647) 193 (930) -                       -                       -                 -                 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) (3.143) 1.623 (3.590) 1.385 -                       -                       -                 -                 

Αλαινγηζηηθά θέξδε θαζαξά απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο -                 -                 -                 -                 -                       -                       -                 -                 

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (25.990) (7.349) (4.957) (1.710) (25.480) (93) 400 197

Καηαλέκνληαη ζε:

    -Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο (23.227) (5.379) (3.561) (1.358) (25.480) (93) 400 197

    -Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (2.763) (1.970) (1.306) (352) -                       -                       -                 -                 

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,4189) (0,1238) (0,0305) (0,0424) (0,4988) (0,0018) 0,0078 0,0039

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - πξνζαξκνζκέλα (ζε €) (0,4189) (01238) (0,0305) (0,0424) (0,4988) (0,0018) 0,0078 0,0039

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ

 απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (5.688) (1.481) 1.577 (617) 1.207 2.623 1.384 1.118
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Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ Όκηινο Δηαηξεία

α) 33  16.051  

β) 263  9.960  

γ) 2.797  29.392  

δ) 219  8.687  

ε) 2.591  1.331  

ζη) 182  186  

δ) 872  764  

Α.Μ.Αδείαο Ο.Δ.Δ 4981 Α' Σάμεο

 ηνηρεία       Δηαηξείαο

ηνηρεία       Δηαηξείαο

Δλνπνηεκέλα   ηνηρεία

Δλνπνηεκέλα     ηνηρεία

Οη Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο  αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ηνπο, ηα  πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην Μεηνρηθφ ηνπο Κεθάιαην, θαζψο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Δλληακήλνπ, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 1 ησλ ελδηακέζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

ΑΓΣ ΑΒ 507812

Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ  ΟΜΙΛΟΤ

ΓΗΜΗΣΡΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΣΟΜΩΚΟΤ

ΑΓΣ ΑΒ 064463

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΟΜΙΛΟΤ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α. ΠΑΤΛΟΤ

ΑΓΣ AK 748119

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ (αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 24, 

είλαη ηα εμήο:                                                                                                                                                      

28 Ννεκβξίνπ 2014

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Πνζά εθθξαζκέλα  ζε ρηιηάδεο επξώ

ηνηρεία        Δηαηξείαο

Σελ 19 Γεθεκβξίνπ 2013,  ε ζπγαηξηθή Δηαηξεία "Lavipharm Active Services Αλψλπκε Δηαηξεία Δκπνξίαο θαη Γηαλνκήο Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ" απνθάζηζε λα μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο ζπγρψλεπζεο δη’ απνξξνθήζεσο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ. Αλαθνξά γίλεηαη ζηε ζεκείσζε 1 ησλ ελδηακέζσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.

Απαηηήζεηο

Τπνρξεψζεηο

Πνζά εθθξαζκέλα  ζε ρηιηάδεο επξώ

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

& ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΘΑΝΑΗ ΛΑΒΙΓΑ

ΑΓΣ ΑΚ 203190

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

        Παηαλία, 28 Ννεκβξίνπ  2014

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΑΝΙΑ ΒΡΑΝΟΠΟΤΛΟΤ

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Έζνδα

Έμνδα

Γηα δάλεηα χςνπο Δπξψ 31.816 ρηι. πνπ αθνξνχλ αιινδαπφ ππνφκηιν έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο επί ησλ αθηλήησλ ηνπ χςνπο Δπξψ 2.061 ρηι. θαη έρεη πξφζζεηα ελερπξηαζζεί  ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξέεη  απφ ηηο θαηερφκελεο κεηνρέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ θαζψο θαη ελδερφκελα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ή ζα 

πξνθχςνπλ ζην κέιινλ απφ ρξήζε παηεληψλ, δηθαησκάησλ  επξεζηηερλίαο θαη εθεπξέζεσλ. ii) Γηα ηα ινηπά καθξνπξφζεζκα  δάλεηα, έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ζε αθίλεηα ηεο κεηξηθήο  χςνπο Δπξψ 10.605 ρηι. θαη έρνπλ δνζεί σο εγγχεζε κεηνρέο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 3.599. iii) Γηα ξχζκηζε 

νθεηιήο ζηελ ΓΟΤ, έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ζε αθίλεηα ηεο κεηξηθήο  χςνπο Δπξψ 679 ρηι..

Δλνπνηεκέλα      ηνηρεία

Οη πξνβιέςεηο, αλά πεξίπησζε, πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί ηελ 30/09/2014 έρνπλ σο εμήο: i) γηα επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο γηα ηνλ Όκηιν, πνζφ Δπξψ 527 ρηι., ii) γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα ηνλ Όκηιν, πνζφ Δπξψ 346 ρηι..

Αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ: 30/09/2014 Όκηινο 251, Δηαηξεία 166 θαη αληίζηνηρα 30/09/2013  Όκηινο 288, Δηαηξεία 173.

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

Σα θέξδε (δεκίεο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν αξηζκφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ.

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

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πνζά εθθξαζκέλα  ζε ρηιηάδεο επξώ Πνζά εθθξαζκέλα  ζε ρηιηάδεο επξώ

ηνηρεία          Δηαηξείαο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

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

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014

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

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

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απν ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο  Lavipharm Α.Δ. θαη ηνπ Οκίινπ. πληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο 

επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδφηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ εθδφηε, www.lavipharm.com, φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή φπνηε απηή απαηηείηαη.

Δλνπνηεκέλα    ηνηρεία

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Θέκαηα έκθαζεο Οκίινπ: 1. Αλαθνξά ζηελ θαζαξή ζέζε ελνπνηνχκελσλ Δηαηξεηψλ, 2. Αλαθνξά ζηελ  Lavipharm Corp., 3. Αλαθνξά ζηνλ ππνφκηιν  Lavipharm Active Services ΑΔ θαη ζέκα έκθαζεο Δηαηξείαο:  Αλαθνξά ζηελ   Lavipharm Corp.

Σν ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε 20.553 963 ηεκάρηα κε αμία θηήζεο Δπξψ 55.240 ρηι..

Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο αθνξνχλ: α) γηα ηνλ Όκηιν ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Δπξψ (3.143) ρηι., θαη γηα ηελ αληίζηνηρε ρξήζε 30/09/2013 ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Δπξψ 1.623 ρηι.. 

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

Έγηλε πξφβιεςε απνκείσζεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο α) ζηε Lavipharm Hellas ΑΔ πνζνχ Δπξψ 10.000 ρηι., β) ζηε Lavipharm Active Services ΑΔ πνζνχ Δπξψ 4.000 ρηι. θαη γ) ζηε Pharma Logistics Δπξψ 1.000 ρηι.. Αλαθνξά γίλεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο 11.2 ηεο Δηαηξείαο θαη 1.3 ηνπ Οκίινπ ησλ ελδηακέζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

 Έγηλαλ απνκεηψζεηο άπισλ παγίσλ πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Δπξψ 11.972 ρηι. θαη Δπξψ 10.022 ρηι. αληίζηνηρα. Αλαθνξά γίλεηαη ζηε ζεκείσζε 10, ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, ησλ ελδηακέζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

ηε γξακκή "Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ  ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ" θαη "Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη  επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ " δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Δπξψ 11.972 ρηι. θαη Δπξψ 10.022 ρηι. αληίζηνηρα πνπ 

αθνξά απνκείσζε άπισλ παγίσλ πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

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


