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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ <<MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>> 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 

 
 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  

 

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε, σύμφωνα με το Νόμο και βάσει του Καταστατικού της Εταιρίας, 

προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση σας τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, νόμιμα 

υπογεγραμμένες και ελεγμένες, για τη χρήση 2005, και να σας παραθέσουμε αναλυτικά τα 

πεπραγμένα εντός της χρήσης του 2005 με αναφορά στην οικονομική κατάσταση και στα 

αποτελέσματα της Εταιρίας, καθώς και τους στόχους, τη στρατηγική, τις προοπτικές και προσδοκίες 

για το 2006. 

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η έκτη που λειτούργησε η Εταιρία <<MEDIHELM 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>> και η δεύτερη υπό την παρούσα νομική μορφή της 

Ανωνύμου Εταιρίας (η προηγούμενη νομική μορφή ήταν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης).   

Οι οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι οι πρώτες 

ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ-IFRS) με βάση λογιστικές αρχές και πολιτικές που 

έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και είναι σύμφωνες με τα πρότυπα 

αυτά. 

 

 

 
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία 
 
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην προμήθεια, αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, εμπορία και 

διανομή φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προιόντων, ιατρικών βοηθημάτων, καλλυντικών 

και προϊόντων ειδικής φροντίδας.  

Οι δραστηριότητες της Εταιρίας στο μεγαλύτερο μέρος τους, αφορούν την πώληση  

φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε Φαρμακαποθήκες - Χονδρέμπορους καθώς 

και πώλησης επιλεγμένων προϊόντων στα Φαρμακεία. Η επιλογή της Medihelm να λειτουργήσει με 

αυτό τον τρόπο, δηλαδή να επικοινωνήσει συγκεκριμένα προϊόντα στα σημεία πώλησης 

(φαρμακεία), επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις στη φαρμακευτική αγορά. Οι επαφές της με τη 

φαρμακοβιομηχανία της δίνουν το πλεονέκτημα για συνέργιες  και  νέες συμφωνίες.  
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2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας 
 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για την κλειόμενη χρήση ανήλθε σε 23.471.682,01 ευρώ έναντι 

24.018.524,11 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε μείωση 546.842,10  ευρώ ή σε 

ποσοστό 2,28%. Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε 1.180.613,67 ευρώ 

την κλειόμενη χρήση έναντι 1.208.697,73 ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας έτσι 

μείωση 28.084,06  ευρώ ή σε ποσοστό 2,32%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε 205.097,06 ευρώ έναντι 309.448,64  ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης και είναι μειωμένα κατά 104.351,58  ευρώ ή σε ποσοστό 33,72%. Τα κέρδη 

προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2005 

ανήλθαν σε 239.579,26 ευρώ έναντι 342.556,12 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, μειώθηκαν 

δηλαδή κατά 102.976,86  ευρώ ή σε ποσοστό 30,06%. Οι ζημίες προ φόρων  ανήλθαν σε  

143.622,94 ευρώ την κλειόμενη χρήση έναντι κερδών 52.289,90 ευρώ το 2004. Οι ζημίες μετά 

φόρων ανήλθαν σε 130.209,31 ευρώ έναντι κερδών 17.766,72  ευρώ το 2004. 

Ο κύριος λόγος ο οποίος συνετέλεσε στην μείωση της κερδοφορίας της Εταιρίας είναι η απόφασή 

της να ενισχύσει την παρουσία της στο χώρο των φαρμακείων η οποία λόγω του έντονου 

ανταγωνισμού έχει μικρότερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με το αντίστοιχο των πωλήσεων σε 

φαρμακαποθήκες. Επιπλέον, οι μέρες πίστωσης που παρέχονται στα φαρμακεία είναι μεγαλύτερες 

των αντίστοιχων στις φαρμακαποθήκες, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

δανεισμού και κατ’ επέκταση των χρηματοοικονομικών εξόδων από 259.294,79 ευρώ στη χρήση 

2004 σε 350.663,48 ευρώ στην τρέχουσα χρήση. 

 
 
 

 
3. Οικονομική θέση της Εταιρίας 
 
Η οικονομική κατάσταση της Εταιρίας είναι αρκετά ικανοποιητική όπως αυτή απεικονίζεται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. 

Συγκεκριμένα η αναπόσβεστη αξία των Παγίων στοιχείων του Ενεργητικού της Εταιρίας ανέρχεται 

σε 162.779,83 ευρώ έναντι 192.411,64 ευρώ την προηγούμενη χρήση, τα ίδια κεφάλαια 

ανέρχονται σε 221.881,02 ευρώ έναντι 352.090,33 ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ οι 

συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρίας ανέρχονται σε 11.439.083,98 ευρώ έναντι 10.297.229,84 

ευρώ την προηγούμενη χρήση. Εξ αυτών οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας ανέρχονται 

σε 34.149,38 ευρώ το 2005 έναντι 42.476,27 ευρώ το 2004. Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 

υποχρεώσεις της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά 1.500.000,00 ευρώ και ανέρχονται σε 8.500.000,00 

ευρώ.   

Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, κυρίως λόγω της μεγάλης 

διασποράς του πελατολογίου της ενώ ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, 

μέσω της διαθεσιμότητας των εταιρικών πιστωτικών ορίων που εξασφαλίζει στην Εταιρία η υψηλή 
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πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ από τους τραπεζικούς οργανισμούς, αλλά και οι καλές 

ταμειακές ροές της Εταιρίας.  

   
 
 
 

4. Προοπτικές - Στόχοι Εταιρίας για το 2006  
 

Πρωταρχικός στόχος της Eταιρίας είναι να εδραιωθεί ως ένα δυναμικό κέντρο διανομής το οποίο 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της Φαρμακοβιομηχανίας (κυρίως των Πολυεθνικών εταιριών) καθώς και 

εταιριών του εξωτερικού. Παρακολουθώντας επί σειρά ετών το πώς κινείται η αγορά του φαρμάκου 

και παραφαρμάκου και συγκεκριμένα το παράλληλο εμπόριο, διαφαίνεται ότι θα υπάρξει 

συρρίκνωση στο χώρο του παράλληλου εμπορίου, γεγονός που σηματοδοτεί τις εξελίξεις στα 

επόμενα χρόνια. H Eταιρία προσδοκά να ισχυροποιήσει τη θέση της, μέσω νέων εμπορικών 

συμφωνιών προκειμένου να εξασφαλίσει την αποκλειστική διανομή προϊόντων φαρμάκου και 

παραφαρμάκου στην Ελλάδα. 

 
 
 
 

5. Αριθμοδείκτες 
 

Παρατίθεται ανάλυση κατά κατηγορία αριθμοδεικτών, αναφορικά με την οικονομική διάρθρωση, 

την απόδοση και αποδοτικότητα και την διαχειριστική πολιτική της Εταιρίας ως εξής :  

 

 Α) Αριθμοδείκτες Οικονομικής διαρθρώσεως  
  

                 2005   2004 
1. Συντελεστής Παγιοποιήσεως Περιουσίας  
  
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού            162.779,83         1,40%           1,81% 
Σύνολο Ενεργητικού               11.660.965,00 
 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό                 11.430.336,33        98,02%          97,94% 
Σύνολο Ενεργητικού       11.660.965,00 
  
2. Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης  
 
Ίδια Κεφάλαια            221.881,02           1,94%            3,42% 
Σύνολο Υποχρεώσεων     11.439.083,98 
 
 
 
 
3. Συντελεστής καλύψεως παγίου Ενεργητικού 
 
Ίδια Κεφάλαια            221.881,02          136,31%        182,99% 
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού             162.779,83 
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4. Συντελεστής Καλύψεως βραχυπρόθεσμων  
   υποχρεώσεων (ρευστότητα) 
 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό      11.430.336,33       100,22%         101,71% 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     11.404.934,60 
 
5. Συντελεστής Κεφαλαίου Κίνησης 
 
Κεφάλαιο Κίνησης      11.430.336,33 - 11.404.934,60        0,22%           1,68% 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό           11.430.336,33 
 
 
Β) Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας  
 
1. Συντελεστής απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων 

                                                                                        Από Ζημίες     Από κέρδη 
Καθαρές  Ζημίες χρήσης προ φόρων          143.622,94   64,73%        14,85% 
Ίδια Κεφάλαια                         221.881,02                         
 
2. Συντελεστής Μικτού Κέρδους επί πωλήσεων 
 
Μικτά αποτελέσματα            1.180.613,67      5,03%       5,03% 
Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών                 23.471.682,01       
 
3. Συντελεστής ανακύκλωσης των Ιδίων κεφαλαίων 
 
Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών           23.471.682,01  10.578,50%  6.821,69% 
Ίδια Κεφάλαια                           221.881,02 
 
4. Συντελεστής Μικτού Κέρδους επί  
   Κόστος Πωληθέντων 
 
Μικτά Αποτελέσματα                     1.180.613,67      5,30%  5,30% 
Κόστος πωλήσεως Αποθεμάτων                  22.291.068,34 
 
 
Γ) Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής 
 
1. Συντελεστής Μέσου όρου προθεσμίας  

πληρωμής των υποχρεώσεων 
 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές Χ360 ημέρες                 2.457.678,79X360       40 ημ.       25 ημ. 
Κόστος Πωλήσεων Αποθεμάτων           22.291.068,34 
 
2. Συντελεστής Μέσου όρου προθεσμίας  
   εισπράξεως των απαιτήσεων 
 
Απαιτήσεις από πελάτες  Χ 360 ημέρες     8.114.423,63X360  124 ημ.      116 ημ. 
Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών με πίστωση               23.471.682,01 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   
  

 
 

   
Ε. Μετσοβίτη                                       Α. Κατσιώτης                      Π.Τοκτόκογλου                    
 
 
 
  
                                                                                     Χ.Μουρίκης     
 
 
 
 
 
                  
                                                                                     Π.Ζερεφός        
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω ΄Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, και η οποία 

αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που 

χορηγήσαμε με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2006. 

 

 

 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2006 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Σταθόπουλος 

(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12261) 

ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
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