ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 356301000
∆ιστόµου 5-7, 15125 Μαρούσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εκδότης) και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή
άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία :
∆ιεύθυνση διαδικτύου :
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων :
Νόµιµος Ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

30 Μαρτίου 2015
Ζερβίνη Ελένη Α.Μ. ΣΟΕΛ 29261
Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
Γνώµη χωρίς επιφύλαξη- Θέµα έµφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2014
241.513.007,04
247.242.538,63
228.993.427,31

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

333.186,15
9.188.256,09
4.561.124,49
78.769.545,11
46.370.773,32

242.881,94
10.204.138,05
4.757.772,01
89.460.885,44
57.387.833,91

324.925,33
29.128.948,19
4.346.855,47
78.226.604,38
48.477.501,30

380.735.892,20

409.296.049,98

389.498.261,98

26.888.153,80
46.679.559,89
73.567.713,69
237.034,27
73.804.747,96
132.298,70
34.067.191,41
157.507.995,97
115.223.658,16

26.888.153,80
65.824.396,40
92.712.550,20
238.063,09
92.950.613,29
197.544,73
32.624.200,24
167.423.415,97
116.100.275,75

26.888.153,80
52.612.594,39
79.500.748,19
79.500.748,19
27.755,68
33.957.912,91
155.204.253,92
120.807.591,28

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
306.931.144,24
316.345.436,69
309.997.513,79
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
380.735.892,20
409.296.049,98
389.498.261,98
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
92.950.613,29
132.477.484,33
100.030.166,23
(1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

-19.085.815,33

-39.399.626,86

-20.529.418,04

-60.050,00

-127.244,18

0,00

73.804.747,96

92.950.613,29

79.500.748,19

EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ
ΓΑΙΑ ΑΕ

Ονοµατεπώνυµο
∆ρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος
∆ρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος
Dr. Jorn Olaf Hirschmann
Νικόλαος Κορίτσας
Κων/νος Παµπούκης
Βασίλειος Τουντόπουλος

Θέση
Πρόεδρος ∆.Σ.
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος ∆.Σ. (Μη εκτελεστικό)
Μέλος ∆.Σ. (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό)
Μέλος ∆.Σ. (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό)
Μέλος ∆.Σ. (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
Έµµεση µέθοδος
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
233.887.266,80 Λειτουργικές δραστηριότητες :
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-17.176.178,90
-31.631.629,32
-18.901.188,88
-42.042.366,11
231.638,93
32.526.698,54 Πλέον/µείον προσαρµογές για :
4.510.095,96 Αποσβέσεις
9.161.924,05
9.338.576,61
8.358.512,47
8.745.237,31
88.918.746,29 Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
0,00
0,00
2.615.000,00
10.201.811,53
58.913.377,20 Προβλέψεις
1.408.553,71
-4.805.734,73
1.405.025,81
-4.502.103,69
Συναλλαγµατικές διαφορές
445,00
-2.227,00
0,00
0,00
418.987.823,72 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
-2.395.759,35
-3.757.024,61
-2.693.884,88
-4.186.076,69
26.888.153,80 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
12.317.165,03
13.879.698,44
12.135.385,56
13.684.167,25
73.142.012,43 Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
100.030.166,23 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες :
100.030.166,23 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
196.647,52
582.729,29
163.240,49
573.619,56
39.239,68 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
8.134.892,96
35.397.669,89
7.403.763,63
35.070.027,46
32.528.794,15 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
790.049,52
-39.051.935,36
1.012.400,30
-37.945.492,57
165.081.070,24 Μείον :
121.308.553,42 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
-7.961.356,36
-12.460.403,97
-7.781.237,25
-12.264.872,78
Καταβληµένοι φόροι
-892.131,20
-3.650.348,23
-480.445,10
-3.344.923,15
318.957.657,49 Σύνολο εισροών / (εκροών) από
418.987.823,72 λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες :
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
31/12/2013
και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
149.433.356,56 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων
στοιχείων
Επενδυτικές ροές
-49.403.190,33 Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
100.030.166,23 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες :
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
1/1-31/12/2014
148.873.179,23
142.378.644,68
144.325.540,79
14.155.128,06
932.893,81
11.417.706,64

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Κατανέµονται σε :
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
Κατανέµονται σε :
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ
Επωνυµία Εταιρείας
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΕ
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL AE
MEDSANA BMC
BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ∆/νση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως
www.iatriko.gr

-36.160.628,99

3.236.572,15

-36.010.971,88

-887,00
-2.999.230,14

0,00
-5.607.603,22

0,00
-3.016.781,85

0,00
-5.529.163,27

18.003,00
85.000,00
676.403,25
47.850,00

16.456,00
-261.349,13
1.773.723,49
37.785,00

14.000,00
0,00
674.973,02
49.500,00

13.000,00
-261.349,13
1.455.899,92
33.000,00

-2.172.860,89

-4.040.987,86

-2.278.308,83

-4.288.612,48

0,00
-11.879.983,36

0,00
-11.013.808,16

0,00
-11.879.983,36

0,00
-11.013.808,16

-933.812,00
-60.050,00

-1.722.527,94
-97.250,50

-841.446,29
0,00

-1.642.480,31
0,00

-12.873.845,36

-12.833.586,60

-12.721.429,65

-12.656.288,47

-11.462.454,27
16.489.000,10
5.026.545,83

-53.035.203,45
69.524.203,55
16.489.000,10

-11.763.166,33
15.987.877,72
4.224.711,39

-52.955.872,83
68.943.750,55
15.987.877,72

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2013
137.707.709,90
-1.848.292,53

-7.254.773,22
-17.176.178,90
-18.502.618,48

-21.508.955,49
-31.631.629,32
-38.635.881,17

-6.844.688,20
-18.901.188,88
-19.959.237,69

-22.342.464,02
-42.042.366,11
-48.639.135,72

-18.561.639,66
59.021,18
-583.196,85
-19.085.815,33

-38.670.224,78
34.343,61
-763.745,69
-39.399.626,86

-19.959.237,69

-48.639.135,72

-570.180,35
-20.529.418,04

-764.054,61
-49.403.190,33

-19.144.836,51
59.021,18
-0,2140

-39.433.970,47
34.343,61
-0,4458

-20.529.418,04

-49.403.190,33

-0,2301
0,0000

-0,5608
0,0000

1.907.150,83
Ποσοστό
Συµµετοχής %
Μητρική
100,00
50,50
51,00

Μέθοδος
Ενσωµάτωσης
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

Φορολογικά
Ανέλεγκτες χρήσεις
2009-2010
2009-2010
2007-2014
2007-2014

Μαρούσι Αττικής
Κηφισιά Αττικής
Βουκουρέστι Ρουµανίας
Βουκουρέστι Ρουµανίας

33,00
68,89
100,00
78,90

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

2010
2007-2010 & 2012 - 2014
1997-2014
1997-2014

Μαρούσι Αττικής
Αθήνα

100,00
100,00

ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

2010
2009-2010

Έδρα
Μαρούσι Αττικής
Κηφισιά Αττικής
Μαρούσι Αττικής
Μαρούσι Αττικής

3.584.251,98

-12.170.378,88
1.513.824,27
-13.597.226,71
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
8. Γνωστοποιήσεις συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη του οµίλου και της εταιρείας όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 (ποσά σε €) :
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα
121.987,33
466.016,33
β) Έξοδα
481.940,79
9.759.485,32
γ) Απαιτήσεις
1.800.514,38
7.361.894,82
δ) Υποχρεώσεις
733.335,40
32.464.900,60
ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών
& µελών της διοίκησης
6.621.710,97
5.993.589,24
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
& µέλη της διοίκησης
0,00
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη
1.806.094,61
1.722.677,39
& µέλη της διοίκησης

9. Τα ποσά των σχηµατισµένων προβλέψεων αναλύονται ως κάτωθι (ποσά σε €) :
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
INTEROPTICS ΑΕΕ
Αθήνα
27,33
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
2010, 2014
α) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
207.776,96
0,00
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
1.010.000,00
950.000,00
1. Όλες οι εταιρείες του οµίλου είναι αυτές που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα "∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ". ∆εν υπάρχει διαφοροποίηση στις εταιρείες και την µέθοδο γ) Λοιπές προβλέψεις
991,00
0,00
ενσωµάτωσης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης 2013, εκτός των περιπτώσεων: α) της εταιρείας ORTELIA HOLDING, η οποία δεν
περιλήφθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 λόγω διαγραφής της από τα µητρώα εταιρειών της Κύπρου και β) της εταιρείας
MEDICAFE AE, η οποία δεν περιλήφθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 λόγω πώλησης της. Η µη ενοποίηση των εν λόγω εταιρειών
δεν επέφερε µεταβολή µεγαλύτερη του 25% επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσµάτων µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και των ιδίων κεφαλαίων των
ιδιοκτητών µητρικής (Βλέπε σηµείωση 11,16 και 17).
2. Ο τύπος της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι µε γνώµη χωρίς επιφύλαξη - θέµα έµφασης. Συνοπτικά το εν λόγω θέµα έµφασης 10. Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους του οµίλου για την χρήση 1/1-31/12/2014 € -583 χιλ. περιλαµβάνει συναλλαγµατικές διαφορές έσοδα ύψους € 1
χιλ., αναβαλλόµενο φόρο έσοδο ύψους € 453 χιλ., αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµιές € -1.741χιλ. και ζηµία αποµείωσης € 705 χιλ. συνδεδεµένων εταιρειών, η οποία
αναφέρεται στο γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, η επίπτωση των αυτόµατων επιστροφών-clawback και η καθιέρωση κλιµακούµενου ποσοστού επί των
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως (Βλέπε σηµείωση 11, 24 των οικονοµικών καταστάσεων). Το αντίστοιχο ποσό € -764 χιλ. για την χρήση 1/1οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate), είχε ως συνέπεια τη µη τήρηση εντός προκαθορισµένων ορίων ορισµένων χρηµατοοικονοµικών 31/12/2013 περιλαµβάνει συναλλαγµατικές διαφορές έσοδα ύψους € 2 χιλ., αναβαλλόµενο φόρο έσοδο ύψους € 33 χιλ. και αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµιές € -799 χιλ.. Το
δεικτών υφιστάµενων τραπεζικών υποχρεώσεων, µε συνέπεια το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας, να υπερβαίνει το σύνολο των ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους της εταιρείας την χρήση 1/1-31/12/2014 € -570 χιλ., περιλαµβάνει αναβαλλόµενο φόρο έσοδο ύψους € 448 χιλ.,
αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµιές € -1.723 χιλ.και ζηµία αποµείωσης συνδεδεµένων εταιρειών € 705 χιλ., η οποία αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων της
κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά το ποσό των € 143.030 χιλ. και € 144.961 χιλ. αντίστοιχα.
χρήσεως (Βλέπε σηµείωση 11, 24 των οικονοµικών καταστάσεων). Το αντίστοιχο ποσό € -764 χιλ. για την χρήση 1/1-31/12/2013 περιλαµβάνει αναβαλλόµενο φόρο έσοδο € 31
χιλ. µαζί µε αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµιές € -795 χιλ..
3. Υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της µητρικής εταιρείας, οι οποίες αφορούν προσηµείωση υποθήκης ύψους 196,8 εκ.
11. Λεπτοµερή αναφορά για την δοµή του οµίλου γίνεται στις παραγράφους 2 "Περιγραφή Επιχείρησης", 3γ "Κύριες λογιστικές αρχές" καθώς και στις παραγράφους 16
"Επενδύσεις Μητρικής Εταιρείας σε Θυγατρικές" και 17 "Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Εταιρείες που ενοποιούνται µε την µέθοδο της Kαθαρής Θέσεως", της Ετήσιας Οικονοµικής
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και του οµίλου.

Εκθέσεως.
12. 'Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 31/12/2013.

5. Ο συνολικός αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον όµιλο και στην εταιρεία στη χρήση του 2014 ήταν 2.831 (2.829 τη χρήση του 2013) και 2.682 (2.667 τη χρήση 13. Εντός των ετών 2013-14 εξεδόθησαν αποφάσεις του υπουργείου Υγείας, οι οποίες ρυθµίζουν εν µέρει διαφορετικά τα ζητήµατα που αφορούν στο CLAWBACK/REBATE των
ετών 2013 και 2014 για τα οποία προβλέπει το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013. Κατά ορισµένων των ως άνω υπουργικών αποφάσεων η Εταιρεία άσκησε νοµίµως και εµπροθέσµως
του 2013) αντίστοιχα.
αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αναµένεται η έκδοση αποφάσεων σε δύο από αυτές, ενώ οι άλλες αιτήσεις δεν έχουν συζητηθεί ακόµη. Επίσης
εξεδόθησαν σε βάρος της Εταιρείας 4 ατοµικές διοικητικές πράξεις του ΕΟΠΥΥ (που αφορούν στο CLAWBACK/REBATE 2013 και Α’ εξαµήνου 2014) κατά των οποίων η Εταιρεία
6. Τα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών.
άσκησε προσφυγές και αιτήσεις αναστολής ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Όλες οι αιτήσεις αναστολής της Εταιρείας έχουν γίνει δεκτές. Έχει συζητηθεί µια µόνο
προσφυγή χωρίς να έχει εκδοθεί ακόµη απόφαση.(Βλέπε σηµείωση 19 των οικονοµικών καταστάσεων).
7. Στις 31/12/2014 δεν κατέχονται ίδιες µετοχές της εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από τις θυγατρικές της.
14. Η ∆ιοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τις δανείστριες Τράπεζες, για την αναδιάρθρωση του Οµολογιακού δανείου, ενώ η λήξη οµολογιών, αρχικής λήξεως
31/12/2014 και 20/1/2015 και ύψους € 26,94 εκ.,παρατάθηκε έως τις 20/4/2015.

Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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