
ΜΕDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(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: Αλεξανδρουπόλεως 6, Μεταμόρφωση Αττικής
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 56815/01ΑΤ/Β/04/175 31.12.2006 31.12.2005
Αρμόδια Νομαρχία: Τομέας Ανατ.Αθήνας - Μεσογείων 372 - Αγ.Παρασκευή  Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα) 221.881,02 352.090,33

Eλένη Μετσοβίτη - Κλιμάκη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους (277.470,19) (130.209,31)
Παρασκευάς Τοκτόκογλου, Μέλος Σύνολο (55.589,17) 221.881,02
Κωνσταντίνος Δούνας, Μέλος Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Χρήστος Μέντζος, Μέλος Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση 0,00 0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0,00 0,00

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Καθαρή θέση λήξης χρήσεως
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 14 Mαρτίου 2007 (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα) (55.589,17) 221.881,02
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κωνσταντίνος Σταθόπουλος
Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ετήσια ) ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη 
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: -

01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ετήσια) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Κύκλος εργασιών 20.852.092,54 23.471.682,01
Μικτά κέρδη/(ζημίες) 1.306.316,36 1.180.613,67

31.12.2006 31.12.2005 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ αποτελεσμάτων & αποσβέσεων 157.017,96 239.579,26
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 139.596,48 162.779,50 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
Αποθέματα 1.369.014,68 1.353.942,82 & επενδυτικών αποτελεσμάτων 126.151,36 205.097,06
Απαιτήσεις από πελάτες 9.058.887,72 8.114.423,63 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων σύνολο (336.599,66) (143.622,94)
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 1.718.322,60 2.029.819,04 (Μείον) / πλέον φόροι 59.129,47 13.413,63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.285.821,48 11.660.965,00 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους σύνολο (277.470,19) (130.209,31)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 24.616,76 34.149,38 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 9.750.000,00 8.500.000,00 Λειτουργικές δραστηριότητες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.566.793,89 2.904.934,60 Κέρδη προ φόρων (336.599,66) (143.622,94)
Σύνολο υποχρεώσεων ( α ) 12.341.410,65 11.439.083,98 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Μετοχικό Κεφάλαιο 330.000,00 330.000,00 Αποσβέσεις 30.866,60 34.482,20
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (385.589,17) (108.118,98) Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 1.062,00 1.937,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων ( β ) (55.589,17) 221.881,02 (Kέρδη) / Ζημίες πώλησης - καταστροφής παγίων 0,00 637,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( γ ) = ( α ) + ( β ) 12.285.821,48 11.660.965,00 Έσοδα τόκων (1.820,15) (1.943,48)

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 464.571,17 350.663,48
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
1. Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρία είναι αυτές που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
 Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και ακολουθούνται με συνέπεια. Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (15.071,86) (239.410,33)
2. Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (767.675,12) (812.603,17)
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (305.829,37) (382.743,15)
 επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Μείον:
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2006 ανήλθε σε 16 άτομα και την 31/12/2005 σε 18 άτομα. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα (480.728,65) (339.641,84)
5. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρία  κατά τη χρήση του 2006 ανήλθε στο Καταβλημένοι φόροι (30.252,01) (9.300,57)
ποσό των 73.700,04 ευρώ και κατά την χρήση του 2005 στο ποσό των 7.758,68 ευρώ αντίστοιχα. Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
6. Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων & αγορών-εξόδων της Eταιρίας από και προς τις συνδεδεμένες εταιρίες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) (1.441.477,05) (1.541.545,52)
σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 0,00 ευρώ και 452.481,80 ευρώ αντίστοιχα.

Το υπόλοιπο της υποχρέωσης της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχει προκύψει από συναλλαγές Επενδυτικές δραστηριότητες
με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, ανέρχεται σε  ευρώ 27.491,74. Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (73.700,04) (7.758,68)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και   άϋλων παγίων στοιχείων -                       2.271,00
Τόκοι εισπραχθέντες 1.753,90 1.823,88
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (71.946,14) (3.663,80)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.250.000,00 1.500.000,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (14.282,16) (14.282,16)
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους -                       -                       
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 1.235.717,84 1.485.717,84

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ ) (277.705,35) (59.491,48)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 463.571,45 523.062,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 185.866,10 463.571,45

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΦΜ: 032562193  ΔΟΥ: Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Α.Μ.Α. 000562  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 η 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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