
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Aρµόδια Υπηρεσία Νοµαρχία: Aν.Αττικής Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.hygeia.gr Κέρδη προ φόρων 2.210.526 776.267
Σύνθεση ∆Σ ή διαχειριστές: Κοµνηνός Αλέξιος-Κοµνηνός-Πρόεδρος ∆.Σ Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Σώρας Γεώργιος-Αντιπρόεδρος ∆.Σ Αποσβέσεις 134.495 44.557
Αριστοτέλης Καραούζας ∆ιευθύνων Σύµβουλος Προβλέψεις (8.526) 59.933
Παπαγιάννης ∆ηµήτριος-Μέλος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.461 5.305
Παπαγιάννης  Γεώργιος Μέλος Λοιπά 13.659 (1.696)

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
οικονοµικών καταστάσεων: 26/03/2009  κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Ορκωτός ελεγκτής : ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ (AM ΣΟΕΛ 25131) Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων (42.357) (10.640)
Ελεγκτική εταιρία : GRANT THORNTON (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (671.854) (71.820)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύµφωνη γνώµη Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.279.341) (2.851.418)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 5.186.388 2.167.267
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μείον:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2007 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (6.461) (5.305)
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 3.106.565 206.976 Καταβεβληµένοι φόροι (315.236) 0
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 44.980 42.489 5.227.754 112.450
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 108.162 60.713 Επενδυτικές δραστηριότητες
Αποθέµατα 1.082.823 435.715 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
Απαιτήσεις από πελάτες 5.352.195 4.072.854 λοιπών επενδύσεων (13.661) 0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.079.810 426.777 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (3.067.825) (172.534)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  11.774.534 5.245.525 Τόκοι εισπραχθέντες 17.591 7.463
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.063.895) (165.071)
Μετοχικό κεφάλαιο 60.000 60.000 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 2.358.312 895.558 Εξοφλήσεις δανείων (510.826) (12.420)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) 2.418.312 955.558 Μερίσµατα πληρωθέντα 0 (500.000)
Προβλέψεις/λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 236.522 139.973 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 502.126
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.119.700 4.149.994 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατ/τικές δραστηριότητες (γ) (510.826) (10.294)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  9.356.222 4.289.967 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.653.033 (62.915)
11.774.534 5.245.525 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 426.777 489.692

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.079.810 426.777

1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κύκλος εργασιών 20.038.370 7.653.921
Μικτά κέρδη 3.845.799 1.657.243

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.199.396 774.109
Κέρδη  προ φόρων 2.210.526 776.267
Κέρδη  µετά από φόρους    1.462.755 579.362
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 1.462.755 579.362

731,38 289,68

2.333.891 818.666
Έσοδα 19.959.453

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Έξοδα 101.212
Απαιτήσεις 4.537.735

31/12/2008 31/12/2007 Υποχρεώσεις 1.754.377
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 281.410  

δηµοσιευθεί (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 955.558 876.196
1.462.755 579.362  

0 (500.000)
 

2.418.313 955.558

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΙΕΝΤΙ∆ΟΥ

Α∆Τ Π088895
ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Α∆Τ Ξ 164323 Α∆Τ Ν- 474235

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (€)

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης όπως ειχε 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,επενδυτικών

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009
EΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 13646 - Α' ΤΑΞΕΩΣ

Υ-LOGIMΕD ANΩΝΥΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008
(δηµοσιευόµενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ      (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Α∆Τ ΑΒ346044

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους
Πληρωµή µερισµάτων 
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης 
(31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30288/01ΑΤ/Β/93/234(06)
                       13ο ΧΛΜ.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΚ 14451    …11111111……..

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)  

 (Ποσά εκφρασµένα σε  €) 

(Ποσά εκφρασµένα σε  €)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΝΤ PRESS 210-3256879 

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 Οµίλου ΥΓΕΙΑ, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

1.Οι οικονοµικές καταστάσεις της Y-LOGIMED  Α.Ε. περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρία ∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. µε έδρα το Μαρούσι Λ. Κηφισιάς & Ερ.
Σταυρού 4. Η µητρική εταιρία κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100% και ενοποιεί την Y-LOGIMED Α.Ε.
µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
2.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων . 
3.∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της
Εταιρίας. 
4.Το προσωπικό της Εταιρίας  την 31.12.2008 ήταν 49 (2007:15) εργαζόµενοι. 
5.Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας της στη λήξη  τρέχουσας περιόδου, που
έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν
µέρη, είναι ως εξής: 
 

6. Λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες 
α) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την 31/12/2006. Η Εταιρεία έχει σχηµατισµένη
σωρευτική πρόβλεψη 138.461 ευρώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
7. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση τον µέσο  σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των
µετοχών 
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