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Παπαγιάννης Δημήτριος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ Κύκλος εργασιών 30.871.047 2.961.891 33.832.938 30.425.940 2.700.542 33.126.482

Σπανοδήμος Μιχαήλ - Διευθύνων Σύμβουλος Μικτά κέρδη 4.864.011 49.909 4.913.919 4.338.207 47.954 4.386.161

Καριεντίδου Ειρήνη - Μέλος Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Μαυραντώνης Σπυρίδων- Μέλος και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.058.681 (1.462.187) (403.506) 681.057 47.954 729.011

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 22/3/2013 Κέρδη  προ φόρων 1.112.930 (1.462.187) (349.257) 566.757 47.954 614.711

Ορκωτός ελεγκτής : ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ (AM ΣΟΕΛ 25131) Κέρδη  µετά από φόρους    1.098.289 (1.159.768) (61.478) 38.173 47.954 86.127

Ελεγκτική εταιρία : GRANT THORNTON (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Κατανέµονται σε:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Μετόχους Εταιρείας 1.098.289 (1.159.768) (61.478) 38.173 47.954 86.127

            Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (€) 549,14 (579,88) (30,74) 19,09 23,98 43,06

31/12/2012 31/12/2011 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.156.794 (1.145.347) 11.447 827.110 367.944 1.195.054

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 198.112 295.723

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 47.560 8.437

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.057.853 2.541.282

Αποθέµατα 1.242.489 1.441.311

Απαιτήσεις από πελάτες &  Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 27.939.909 17.886.973 31/12/2012 31/12/2011

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.414.107 3.349.668

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης όπως είχε 

δημοσιευθεί (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
5.028.079 4.941.952

Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 1.033.651 2.580.017 Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (61.478) 86.127

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  34.933.680 28.103.412 Πληρωμή μερισμάτων 0 0

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2012 και 

31.12.2011 αντίστοιχα)
4.966.601 5.028.079

Μετοχικό κεφάλαιο 60.000 60.000

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 4.906.601 4.968.079

Σύνολο Καθαρής Θέσης 4.966.601 5.028.079

Προβλέψεις/λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 618.147 835.692

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 28.598.804 22.068.326 1.Οι οικονομικές καταστάσεις της Y-LOGIMED  Α.Ε.περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 750.129 171.314 με έδρα το Μαρούσι Λ.Κηφισίας & Ερ.Σταυρού 4.

Σύνολο υποχρεώσεων 29.967.079 23.075.332 Η μητρική εταιρεία κατέχει ποσοστό συμμετοχής 100% και ενοποιεί την Y-LOGIMED Α.Ε. µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 34.933.680 28.103.412 2.Δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων .

3.Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση

 στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 65.000 €. 

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας  καθώς και αποφάσεις δικαστικών

οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματιστεί.    

01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011 4.Το προσωπικό της Εταιρείας  την 31.12.2012 ήταν 129 (2011:123) εργαζόµενοι.

Λειτουργικές δραστηριότητες 5.Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας 

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 1.112.930 566.757  στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

Κέρδη/(Ζημίες) Περιόδου πρό φόρων από διακοπείσα δραστηριότητα (1.462.187) 47.954 Εισροές 29.829.760

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Εκροές 126.898

Αποσβέσεις 98.113 146.053 Απαιτήσεις 25.391.415

Προβλέψεις 390.810 359.931 Υποχρεώσεις 240.549

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 18.133 2.067 Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 768.584

Λοιπά (679.415) (720.750) Απαιτησεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0

Αύξηση /μείωση λοιπών λογαριασμών 

κυκλοφορούντος ενεργητικού 531.826 (218.151)
6.   Λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 48.803 (412.530) Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη 230.065 ευρώ  για τις ανέλεγκτες φορολογικά

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (9.827.616) 67.994 χρήσεις. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση  10.23 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 7.086.553 3.809.140 7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον μέσο  σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών

Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 1.034.650 384.386 8.Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών   έχουν συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο .

Μείον: 9.  Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης. Δεν έχουν επέλθει  αλλαγές σε εκτιμήσεις, διορθώσεις λογιστικού λάθους.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 0 (34)

10. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικές προβλέψεις για πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ποσό € 222.658

Καταβεβλημένοι φόροι (112.252) (723.883) 11.Την 31/12/2012 η Εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές της μητρικής εταιρείας

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) (1.759.652) 3.308.934

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 

λοιπών επενδύσεων (400.000) (39.000)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής (201.000) (560.000)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων (135.682) (134.673)

Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη (270.000) (900.000)

Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 400.000 0

Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων 3.235 0

Τόκοι εισπραχθέντες 0 1.904

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (603.447) (1.631.769)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων 0 0

Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 0 0

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα

χρήσης (α) + (β) + (γ) (2.363.099) 1.677.165

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

χρήσης 3.349.668 2.104.844

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.414.107 3.349.668

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΤ ΑΚ 095515

ΑΔΤ ΑΕ 140679 ΑΔΤ Χ 165984  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ  Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 13646

 

ΑΔΤ ΑΒ 500495

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η Εταιρεία

01/01-31/12/2011

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Υ-LOGIMΕD ANΩΝΥΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30288/01ΑΤ/Β/93/234(06)

13ο ΧΛΜ.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΚ 14451

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας Y-LOGIMED Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει 

στη διεύθυνση διαδικτύου της  εταιρίας Y-LOGIMED A.E., όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

01/01-31/12/2012

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

http://www.y-logimed.gr/

