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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ
από 1 Ιανοσαρίοσ 2013 έως 31 Δεκεμβρίοσ 2013
(δημοζιεςόμενα βάζει ηος κ ν. 2190/20, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΔΛΠ)
Σα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ "ΠΕΡΕΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ". ςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη
ζςναλλαγή με ηην εηαιπεία, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ εηαιπείαρ, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος οπκωηού ελεγκηή λογιζηή.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Αξκόδηα Τπεξεζία:
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ:
Οξθωηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο:
Διεγθηηθή Δηαηξεία:
Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:

Αληηπεξηθέξεηα Πεηξαηώο - Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Σκήκα Δκπνξίνπ
www.metropolitan-hospital.gr
Πξόεδξνο: Θενραξάθεο Βαζίιεηνο
Αληηπξόεδξνο: Κνύκπαο Γεώξγηνο
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: ππξίδεο Γεκήηξηνο
Μέιε: Γεσξγάλαο Γεώξγηνο, Γηαινύξεο Μηραήι, Ηιηόπνπινο Ισάλλεο, Θξνπβάιαο Παλαγηώηεο
Μπαράο Μάξηνο, Παλαγόπνπινο Πεξηθιήο, Ρνιόγεο Γεκήηξηνο, Σζάηζνο Αιέμαλδξνο
Πέκπηε, 23 Απξηιίνπ 2014
Νηδαλάηνο Γεκήηξεο (ΑΜΟΔΛ 11521)
Grant Thornton (ΑΜΟΔΛ 127)
Με ύκθσλε Γλώκε - Θέκα Έκθαζεο

1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (Ποζά εκθπαζμένα ζε € )
ΟΜΙΛΟ
31.12.2013
31.12.2012

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

1.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε € )
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
31.12.2013
31.12.2012
ύλνιν

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλεξγεηηθά ζηνηρεία δηαθνπηόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

124.938.567
2.114.006
1.478.582
2.956.020
58.102.699
11.963.625
1.173.131
202.726.630

128.764.077
2.423.730
162.056
2.906.153
46.706.457
15.396.889
1.172.828
197.532.190

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)
Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β)
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ) = (α) + (β)
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα ππό ξύζκηζε
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ από δηαθνπηόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ)

83.319.000
3.474.069
86.793.069
(123)
86.792.946
11.266.608
4.815.826
26.313.636
10.295.468
62.604.887
637.259
115.933.684
202.726.630

83.319.000
7.992.524
91.311.524
(123)
91.311.401
20.999.785
6.359.485
16.959.015
61.250.733
651.770
106.220.789
197.532.190

124.882.959
2.113.132
1.652.796
2.817.184
58.357.615
13.584.997
203.408.683

83.319.000
2.779.513
86.098.513
86.098.513
11.266.608
4.832.136
26.313.636
10.295.468
64.602.323
117.310.170
203.408.683

124.821.115
2.391.325
1.140.137
2.728.228
46.601.290
16.863.696
194.545.791

83.319.000
7.244.437
90.563.437
90.563.437
18.206.000
6.341.322
16.668.332
62.766.701
103.982.355
194.545.791

1.3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε € )

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεωο
(01.01.2013 θαη 01.01.2012 αληίζηνηρα)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Γηαθνξά από ζπγρώλεπζε ζπγαηξηθήο
Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεωο
(31.12.2013 θαη 31.12.2012 αληίζηνηρα)

ΟΜΙΛΟ
31.12.2013
31.12.2012

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
31.12.2013
31.12.2012

91.311.401
(3.021.325)
(4.936)
(1.499.742)
7.548
-

89.130.990
2.185.799
(5.388)
-

90.563.437
(2.496.430)
(4.936)
(1.499.742)
(463.816)
-

88.369.819
2.197.599
(3.982)
-

86.792.946

91.311.401

86.098.513

90.563.437

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
Καηαλέκνληαη ζε :
Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ
Μη ελέγσοςζερ ζςμμεηοσέρ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)
Καηαλέκνληαη ζε :
Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ
Μη ελέγσοςζερ ζςμμεηοσέρ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή –(ζε €)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη
ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

πλερηδόκελεο
Γξαζηεξηόηεηεο
80.557.639
5.994.869
(60.561)
(2.503.425)
(2.917.811)

ύλνιν
98.310.117
12.955.161
7.699.343
4.621.823
2.121.954

(2.917.811)
(125.237)
(3.043.048)

2.121.954
63.845
2.185.799

(158.227)
(158.227)

2.280.180
63.845
2.344.025

(3.021.325)
-

21.723
-

(3.043.048)
-

2.185.799
-

(158.227)
-

2.344.025
-

(1,0428)
-

1,0862
-

(1,0506)
-

0,7640
-

(7,9113)
-

0,8210
-

6.334.839

26.752

6.308.087

14.335.452

(141.474)

14.476.926

80.602.653
5.928.691

98.122.921
12.795.363

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
Καηαλέκνληαη ζε :
Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ
Μη ελέγσοςζερ ζςμμεηοσέρ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)
Καηαλέκνληαη ζε :
Ιδιοκηήηερ μηηπικήρ
Μη ελέγσοςζερ ζςμμεηοσέρ

(435.959)
(2.064.404)
(2.385.095)

7.587.200
4.648.856
2.193.913

(2.385.095)
(111.335)
(2.496.430)

2.193.913
3.686
2.197.599

(2.496.430)
-

2.197.599
-

ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

(0,8588)
-

0,7899
0,5401

5.904.066

14.152.390

1.4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ (Ποζά εκθπαζμένα ζε € )
ΟΜΙΛΟ
1.1-31.12.2013
1.1-31.12.2012
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από απαηηήζεηο
Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο, θιπ.
Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθώλ) θόξσλ
Σόθνη πιεξσζέληεο
Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ / εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1.1-31.12.2013
1.1-31.12.2012

73.885.645
(67.109.133)
(3.208.936)
(2.450.700)
1.116.877

96.443.519
(81.624.840)
(372.538)
(3.100.079)
(4.237)
11.341.824

72.738.641
(66.789.041)
(3.156.056)
(2.345.606)
447.938

95.953.992
(81.125.803)
(272.430)
(2.994.254)
11.561.505

3. Γελ έιαβε ρώξα αιιαγή ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε.
4. Δπί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο απνξξνθνύκελεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο "ΑΚΣΑΙΟΝ ΑΔ" έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηώζεηο πνζνύ 4,4 εθ. €
5. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο, κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο αλαθέξνληαη ζην θαθάιαην 6 ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
6. Οη πάζεο θύζεσο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δελ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο
Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.
7. Σα ζσξεπηηθά πνζά πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί αθνξνύλ:
- Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο:
- Λνηπέο πξνβιέςεηο:
8. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ:
- Όκηινο
- Δηαηξεία

Όκηινο
310.811
15.625.806

Δηαηξεία
260.000
15.310.338

31/12/2013
908
902

31/12/2012
913
902

9. Σα πνζά ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, πξνο θαη από ζπλδεδεκέλα κέξε, ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο
πεξηόδνπ θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ,
πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην ΓΛΠ 24 είλαη ηα παξαθάησ:
Όκηινο
Δηαηξεία
- Έζνδα
725.644
- Έμνδα
4.015.954
10.866.524
- Απαηηήζεηο
1.864.405
- Τπνρξεώζεηο
12.336.346
- πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ δηνίθεζεο
348.891
313.475
- Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο
247.211
247.211
- Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο
-

πλερηδόκελεο
Γξαζηεξηόηεηεο
98.235.110
12.920.370
7.860.649
4.783.198
2.280.180

21.723
21.723

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή –(ζε €)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη

ΟΜΙΛΟ
1.1-31.12.2012
Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηόηεηεο
75.008
34.790
(161.306)
(161.375)
(158.227)

(2.896.088)
(125.237)
(3.021.325)

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
1.1-31.12.2013
1.1-31.12.2012

1. Γελ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, εθηηκήζεηο, δηόξζσζε ινγηζηηθνύ ιάζνπο ή αλαηαμηλνκήζεηο θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ εθηόο από ηελ επίδξαζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηύπνπ ΓΛΠ 19 (βιέπε θεθάιαην 2 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).
2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο 2013 ε κεηξηθή εηαηξεία πξνέβε ζε ζπγρώλεπζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο "ΑΚΣΑΙΟΝ Α.Δ".
Ιζνινγηζκόο κεηαζρεκαηηζκνύ νξίζηεθε απηόο ηεο 30/9/2013. Σα ζηνρεία ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο ηεο 31/12/2013 ελζσκαηώζεθαλ
ζηα βηβιία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ελώ νη ινγαξηαζκνί ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηα βηβιία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αθνξνύλ
ην δηάζηεκα από 1/10 - 31/12/2013 . ε ελνπνηεκέλν επίπεδν ελζσκαηώζεθαλ νη ινγαξηαζκνί ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην δηάζηεκα
από 1/1 - 30/9/2013.
Η ζπγαηξηθή εηαηξεία "Γηαγλσζηηθό Καξδηνινγηθό Κέληξν Πεηξαηά ΑΔ" ηειεί ππό εθθαζάξηζε από ηελ 1ε Ινπιίνπ 2012. Σα ζηνηρεία
απνηειεζκάησλ ρξήζεο (1.1 - 31.12.2013) ηεο ελ ιόγσ ζπγαηξηθήο παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα σο δηαθνπηόκελεο δξαζηεξηόηεηεο.
Η ζπγαηξηθή εηαηξεία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" ηειεί ππό εθθαζάξηζε από ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2013. Σα ζηνηρεία
απνηειεζκάησλ ρξήζεο (1.1 - 30.09.2013) ηεο ελ ιόγσ ζπγαηξηθήο παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα σο δηαθνπηόκελεο δξαζηεξηόηεηεο.

80.671.861
6.056.725
(38.109)
(2.481.191)
(2.896.088)

ΟΜΙΛΟ
1.1-31.12.2013
Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηόηεηεο
114.222
61.855
22.452
22.234
21.723

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πώιεζε ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από πώιεζε (αγνξά) ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θιπ
Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από πώιεζε (αγνξά) επελδπηηθώλ ηίηισλ (κεηνρώλ, αμηόγξαθσλ)
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Δηζπξάμεηο από επηρνξεγήζεηο παγίσλ
Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα /αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

(2.251.848)
7.410
(1.504.785)
7.618
(3.741.606)

(2.617.180)
44.691
56.039
(2.516.450)

(2.250.573)
8.495
(1.504.785)
7.517
709.644
(3.029.702)

(2.614.769)
38.867
(175.800)
55.909
(2.695.793)

(4.936)
16.381.627
(14.122.695)
(1.246.015)
(868.453)
139.529

(3.982)
1.335.000
(8.129.100)
(1.423.819)
(467.057)
(8.688.957)

(4.936)
16.381.627
(14.122.695)
(1.246.015)
(868.453)
139.529

(3.982)
1.335.000
(8.089.100)
(1.423.819)
(467.057)
(8.648.957)

Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

(2.485.200)
4.937.463
2.452.263

136.417
4.801.047
4.937.463

(2.442.234)
4.853.868
2.411.634

216.755
4.637.114
4.853.868

10. Σα "ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο" ηεο ρξήζεο ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηελ Κ.Τ.Α. ππ' αξηζκ. Κ2-11365/16.12.2008, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Λ.Π 1.
11. ην θεθάιαην 2 ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη νη επσλπκίεο θαη ε έδξα ησλ ελνπνηνύκελσλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ, θαζώο θαη ην
πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε απηέο, όπσο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
12. Σν ζέκα έκθαζεο ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο από ην Γεκόζην (ΔΟΠΤΤ θαη Λνηπά Σακεία)
θαη ζην ζέκα ηνπ ρεηξηζκνύ ησλ πνζώλ γηα ην rebate θαη claw back.

Πεηξαηάο, 23 Απξηιίνπ 2014
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΘΔΟΥΑΡΑΚΗ ΒΑΙΛΔΙΟ
Α.Γ.Σ.  231179

ΠΤΡΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
Α.Γ.Σ. Υ 613689

ΓΙΑΚΟΤΜΗ ΜΙΥΑΛΗ
Α.Γ.Σ.  049311
ΑΡ. ΑΓ. Α΄ ΣΑΞΗ 9918

