
ΜΕDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2008

(δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ) ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Καζαντζάκη  & Αγίου Παντελεήμονος , Άγιοι Ανάργυροι Αττικής
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 56815/01ΔΤ/Β/04/49(07) 31.12.2008 31.12.2007
Αρμόδια Νομαρχία: Τομέας Δυτικής Αθήνας-Κων/πόλεως-Τρώων & Χαλκίδος  - Περιστέρι Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) (1.006.786,52) (55.589,17)

Eλένη Μετσοβίτη-Κλιμάκη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους (1.660.116,06) (1.351.197,35)
Γκατζηγιάννη Βασιλική, Μέλος Σύνολο (2.666.902,58) (1.406.786,52)
Κωνσταντίνος Δούνας, Μέλος Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 1.400.000,00 400.000,00
Χρήστος Μέντζος, Μέλος Καθαρή θέση λήξης χρήσεως

(31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα) (1.266.902,58) (1.006.786,52)

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 13 Mαρτίου 2009
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κωνσταντίνος Σταθόπουλος
Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ετήσια ) ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη 
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.elgeka.gr 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ετήσια) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Κύκλος εργασιών 20.568.366,13 22.556.744,00
Μικτά κέρδη/(ζημίες) 1.867.734,26 1.528.953,26

31.12.2008 31.12.2007 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ & επενδυτικών αποτελεσμάτων (752.528,65) (725.262,61)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 266.369,75 295.824,27 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων σύνολο (1.534.212,52) (1.354.472,66)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 50.170,19 45.253,65 (Μείον) / πλέον φόροι (125.903,54) 3.275,31
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 38.620,19 160.137,74 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους σύνολο (1.660.116,06) (1.351.197,35)
Αποθέματα 2.516.710,91 3.041.126,63 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,00 0,00
Απαιτήσεις από πελάτες 9.497.079,55 11.900.334,25 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 977.297,92 1.975.854,12 αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (702.316,33) (679.686,91)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.346.248,51 17.418.530,66

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡEΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.692.000,00 730.000,00 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (2.958.902,58) (1.736.786,52) Λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων ( α ) (1.266.902,58) (1.006.786,52) Κέρδη προ φόρων (1.534.212,52) (1.354.472,66)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.889.000,00 5.444.600,00 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 18.763,73 23.538,00 Αποσβέσεις 50.212,32 45.575,70
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.873.146,99 7.803.286,57 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 141.110,93 64.173,07
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.832.240,37 5.153.892,61 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (13.126,00) 7.190,33
Σύνολο υποχρεώσεων ( β ) 14.613.151,09 18.425.317,18 Προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων 0,00 144.772,01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β ) 13.346.248,51 17.418.530,66 (Kέρδη) / Ζημίες πώλησης - καταστροφής παγίων 0,00 48.888,06

Έσοδα τόκων (12.730,12) (9.066,56)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 796.058,95 638.276,61

1. Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρία είναι αυτές που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
 Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και ακολουθούνται με συνέπεια. λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
2. Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 524.415,72 (1.816.883,96)
 επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.878.319,44 (2.785.014,26)
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2008 ανήλθε σε 30 άτομα και την 31/12/2007 σε 48 άτομα. (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.311.699,48) 2.609.406,33
5. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρία  κατά τη χρήση του 2008 ανήλθε στο Μείον:
ποσό των 25.674,34 ευρώ και κατά τη χρήση του 2007 στο ποσό των 267.428,39 ευρώ αντίστοιχα. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα (774.225,53) (588.906,04)
6. Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων & αγορών-εξόδων της Eταιρίας από και προς τις συνδεδεμένες εταιρίες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Καταβλημένοι φόροι 0,00 (20.167,99)
σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 0,00 ευρώ και 155.894,94 ευρώ αντίστοιχα. Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
Το υπόλοιπο της υποχρέωσης της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχει προκύψει από συναλλαγές λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 744.123,71 (3.016.229,36)

με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, ανέρχεται σε  ευρώ 87.650,32, ενώ το υπόλοιπο της απαίτησης της Εταιρίας

στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχει προκύψει με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, ανέρχεται σε Επενδυτικές δραστηριότητες
ευρώ 713,29. Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (25.674,34) (267.428,39)
7. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχει διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (2007 και 2008) κατά την 31/12/2008 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 37.500,00
ανέρχεται σε ευρώ 34.598,63 Τόκοι εισπραχθέντες 12.730,12 9.066,56
8. H Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006. Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (12.944,22) (220.861,83)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από μετόχους (λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) 1.400.000,00 400.000,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.724.000,00 13.200.200,00
Εξοφλήσεις δανείων (8.229.600,00) (9.750.000,00)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (9.952,76) (12.092,62)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) (1.115.552,76) 3.838.107,38

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ ) (384.373,27) 601.016,19
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 786.882,29 185.866,10
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 402.509,02 786.882,29

Άγιοι Ανάργυροι, 13 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ.: Χ 232184/01 Α.Δ.Τ. :  Ξ 351132/87

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΖΕΡΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΜ: 053456902  ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Α.Μ.Α. 1453  ΤΑΞΗ: Α'

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΜΕDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα
της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να
ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας "ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ", "www.elgeka.gr", όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
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