
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρίας: 01.01 - 31.12.2007 01.01 - 31.12.2006
Σύνολο κύκλου εργασιών 7.653.921 3.938.881

Αριθ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 1.657.243 782.093
Αρµόδια Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 816.299 336.939
 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 782.272 291.605
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο 776.562 293.870
Μείον φόροι (196.905) (91.548)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο 579.657 202.322

Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα Κατανέµονται σε :
 συνοπτικά στοιχεία) : Μετόχους Εταιρίας 579.657 202.322
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 289,83 101,16
Ελεγκτική εταιρία : Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €) _ 250,00
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01 - 31.12.2007 01.01 - 31.12.2006

Κέρδη/(ζηµίες)  προ φόρων 776.562 293.870
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2007 31.12.2006 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 206.976    120.488    Αποσβέσεις 44.557 45.333
Αποθέµατα 435.715    363.895    Προβλέψεις 78.757 25.843
Απαιτήσεις από πελάτες 4.072.854    1.272.544    Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 526.723    526.876    δραστηριότητας (27.288) (4.260)

5.242.268    2.283.803    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.305 3.176
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 136.717    139.879    κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 510.827    12.420    Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (71.820) 217.981
Λοιπές βραχυπρόθεσµες 3.638.871    1.255.308    Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (2.800.310) 727.940
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 4.286.415    1.407.607    Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων (10.640) 948
Μετοχικό κεφάλαιο 60.000    60.000    (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.184.034 (333.535)
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 895.853    816.196    Μείον:
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 955.853    876.196    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (5.305) (3.176)

5.242.268    2.283.803    Καταβεβληµένοι φόροι (54.632) (122.137)
Επίπτωση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα (6.767) _
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 112.453 851.983
Επενδυτικές δραστηριότητες 

31.12.2007 31.12.2006 Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (173.536) (5.250)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων 

876.196 1.423.874 στοιχείων 1.000 _
579.657 202.322 Τόκοι εισπραχθέντες 7.462 4.260

1.455.853 1.626.196 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (165.074) (990)
(500.000) (750.000) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Καθαρές εισροές / (εκροές) λοιπών δανείων 502.126 _
955.853 876.196 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

(χρεολύσια) (12.420) (21.120)
Μερίσµατα πληρωθέντα (500.000) (825.000)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ) (10.294) (846.120)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (62.915) 4.873
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 489.692 484.819
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 426.777 489.692  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

 
              Αθήνα , 9 Μαρτίου 2008
          O ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
          ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
                  Α∆Τ Ν - 033020

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

Α∆Τ ΑΑ019554

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Y-LOGIMED Α.Ε. περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία ∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. µε έδρα το Μαρούσι 
Λ. Κηφισίας & Ερ. Σταυρού 4.  Η µητρική εταιρεία κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100% και ενοποιεί την Y-LOGIMED Α.Ε. µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
2. Η ετιερεία Y-LOGIMED A.E. έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές έωσ και τη χρήση 2005. 
3. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµανττική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση
ή λειτουργία της Εταιρίας. 

Α∆Τ Ν-474235

30288/01ΑΤ/Β/93/234(06)
ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Μπουχώρης Πασχάλης Πρόεδρος ∆.Σ.,
Πόδας Νικόλαος Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
Αριστοτέλης Καραούζας ∆ιευθύνων Σύµβουλος ,
Κοντός Ιωάννης Μέλος
Παπαγιάννης Γεώργιος Μέλος .

5.Το προσωπικό της Εταιρίας  την 31.12.2007 ήταν 15 (2006:9) εργαζόµενοι.
6.Τα ποσά  των αγορών / πωλήσεων  της Εταιρίας από και προς τα συνδεδεµένα µέρη σωρευτικά από την έναρξη  της  διαχειριστικής  χρήσης  ανέρχονται  στο  ποσό των  36.167 

 

www.alanmedical.gr

1.1.2006 αντίστοιχα)
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.1.2007 και 

Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους.

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

31.12.2006 αντίστοιχα)

 (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε  €) 

Αττικής

Με σύµφωνη γνώµη

∆ηµήτριος ∆εδούλης

Ηµεροµηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονοµικών 

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2007 και 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ευρώ  και  6.986.058  ευρώ αντίστοιχα.Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων / υποχρεώσεων  της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη στην λήξη της τρέχουσας περιόδου,ανέρχονται

ΑΡ.Α∆.13646 Α' ΤΑΞΕΩΣ

Y-LOGIMED  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ  )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

28/02/2008

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Y-LOGIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 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
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή  διαδικτύου της , όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

σε 3.738.061 ευρώ και 0,00 ευρώ αντίστοιχα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)
13o χλµ Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας Μεταµόρφωση 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
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