
ΜΕDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1
η
 Ιανουαρίου 2012 έως την 31

η
 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Καζαντζάκη 4 & Αγίου Παντελεήμονος, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 5786801000

Αρμόδια Νομαρχία: Περιφέρεια Αττικής - Κύκλος εργασιών 11.403.534,35 16.993.826,24

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Μικτά κέρδη / (ζημίες) 1.792.850,73 2.586.836,14

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

Eλένη Μετσοβίτη-Κλιμάκη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος & επενδυτικών αποτελεσμάτων (613.488,84) 214.327,11

Βασιλική Γκατζηγιάννη, Μέλος Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (912.428,03) (224.452,90)

Κωνσταντίνος Δούνας, Μέλος (Μείον) / πλέον φόροι 4.727,06 7.315,89

Χρήστος Μέντζος, Μέλος Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (907.700,97) (217.137,01)

Άνθιμος Μισαηλίδης,Μέλος Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

Ημερομηνία έγκρισης των Eτήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β) (907.700,97) (217.137,01)

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 15 Mαρτίου 2013 0,0000 0,0000

Νόμιμος ελεγκτής λογιστής: Γεώργιος Π. Μπολολιάς (ΑΜ ΣΟΕΛ 14021)

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (473.515,74) 280.867,92

Διευθύνσεις διαδικτύου : www.medihelm.gr

www.elgeka.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

31.12.2012 31.12.2011 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (912.428,03) (224.452,90)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 401.095,26 525.902,96 Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 139.973,15 66.540,81

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.645,83 22.805,17 Προβλέψεις 191.335,79 103.945,84

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.822.570,76 1.726.927,94 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)

Αποθέματα 1.107.491,33 1.633.521,05 επενδυτικής δραστηριότητας (90.320,87) 27.357,44

Απαιτήσεις από πελάτες 2.822.834,91 4.554.132,19 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 389.260,06 413.006,27

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 581.678,31 1.238.023,12 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.749.316,40 9.701.312,43 λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡEΩΣΕΙΣ Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 526.029,72 (216.990,48)

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.308.000,00 3.070.000,00 Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 2.014.618,54 (460.257,55)

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (3.884.530,43) (2.976.829,46) Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.373.476,48) 794.569,16

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α ) (576.530,43) 93.170,54 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (410.698,63) (386.015,81)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.814,36 13.299,37 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.104.837,30 6.048.674,88 λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 474.293,25 117.702,78

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.205.195,17 3.546.167,64

Σύνολο υποχρεώσεων ( β ) 7.325.846,83 9.608.141,89 Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β ) 6.749.316,40 9.701.312,43 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (6.006,11) (405.809,01)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 5.899,95

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Τόκοι εισπραχθέντες 530,47 3.974,69

Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

31.12.2012 31.12.2011 επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (5.475,64) (395.934,37)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 93.170,54 (399.692,45) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (907.700,97) (217.137,01) Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 238.000,00 710.000,00

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 238.000,00 710.000,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 343.025,70 2.783.561,89

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης Εξοφλήσεις δανείων (1.264.402,71) (3.934.942,74)

(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) (576.530,43) 93.170,54 Σύνολο εισροών / (εκροών) από

χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) (683.377,01) (441.380,85)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ ) (214.559,40) (719.612,44)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 421.415,88 1.141.028,32

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 206.856,48 421.415,88

Άγιοι Ανάργυροι, 15 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ

 & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Α.Δ.Τ.: Χ 232184/01 Α.Δ.Τ.: ΑΗ 641987/09

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΦΜ:032562193 Δ.Ο.Υ: Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α.Μ.Α.: 562 ΤΑΞΗ: Α'

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε ευρώ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας "ΜΕDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Συνιστούμε 
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, "www.medihelm.gr", καθώς και της Μητρικής εταιρίας "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.", "www.elgeka.gr", όπου 
αναρτώνται οι Ετήσιες Oικονομικές Kαταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται. 

1. Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα 
νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2012. 

2. H Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Εκδόθηκε εντολή ελέγχου από το Δ.Ε.Κ. Αθηνών με αριθμό 
887/2010 για την Εταιρία για τον φορολογικό έλεγχο των διαχειριστικών χρήσεων 2007, 2008 και 2009, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 
του 2012. Από τον έλεγχο προέκυψαν λογιστικές διαφορές ύψους 1.058.848,08 ευρώ, οι οποίες μείωσαν αντίστοιχα το ποσό των 
συσσωρευμένων μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών της Eταιρίας.  
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (χρήση 2010) δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη, λόγω των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών. Από τη 
χρήση 2011, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1159/2011, για όλες τις εταιρίες που οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους ελέγχονται υποχρεωτικά 
από Νόμιμους Ελεγκτές, εκδίδεται Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τους ίδιους νόμιμους 
ελεγκτές που ελέγχουν τις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα εν λόγω γεγονότα περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 14 των Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων. 

3. Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων στις 31/12/2012 για επισφαλείς & 
επίδικους πελάτες για την Εταιρία ανήλθε σε 297.413,57 ευρώ (31/12/2011: 140.074,78 ευρώ). 

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/12/2012 ήταν 25 άτομα (31/12/2011: 30 άτομα). 
6. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2012 ανήλθε στο ποσό των 6.006,11 

ευρώ (2011: 405.809,01 ευρώ).  
7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως 
αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Ορισμένα κονδύλια της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της συγκρίσιμης χρήσης συμπτήχθηκαν προκειμένου να καταστούν ομοειδή και 

συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης. Συγκεκριμένα, τα κονδύλια «Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού» και «Αύξηση / 
(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)» συμπτήχθηκαν στο κονδύλι «Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)».   

9. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφάσισε την 29
η
 Ιουνίου 2012 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 

238.000,00 ευρώ με την έκδοση 23.800 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη. Κατόπιν αυτού, το νέο 
μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 3.308.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 330.800 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 
ευρώ εκάστη. H «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» κάλυψε εξ’ ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση καταβάλλοντας το ποσό των 238.000,00 ευρώ και αυξάνοντας το 
ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρία από 98,83% σε 98,92% περίπου. 

10. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12 (παρ. 47) και το Δ.Λ.Π. 10 (παρ. 22) η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 
2013 αποτελεί «μη διορθωτικό γεγονός» και κατά συνέπεια ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκαν με τον ισχύοντα 
κατά την 31

η
 Δεκεμβρίου 2012 φορολογικό συντελεστή. Σε περίπτωση εφαρμογής του νέου φορολογικού συντελεστή στις προσωρινές 

διαφορές της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2012, η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα ανερχόταν σε 75.152,22 ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα 
της χρήσης θα ήταν βελτιωμένα κατά 17.342,82 ευρώ. 

11. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ με τη μέθοδο 
της ολικής ενοποίησης. 

12. Τo θέμα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει 
καταστεί μικρότερο του 1/10 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της 
Εταιρίας. Εντούτοις, η Διοίκηση της Εταιρίας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού 
και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. 

 2012 
α) Πωλήσεις - Έσοδα 7.889,29 
β) Αγορές - Έξοδα 380.320,17 
γ) Απαιτήσεις 0,00 
δ) Υποχρεώσεις 380.098,00 
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 138.745,60 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0,00 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0,00 

http://www.medihelm.gr/
http://www.elgeka.gr/

