
31.12.2007 (Ποσά εκφρασµένα σε  €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

62.949,13 Σύνολο κύκλου εργασιών 3.576.794,26
1.228.540,78 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 3.442.324,99
3.235.804,14

500.433,01 138.626,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.027.727,06
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 46.751,80

4.713.856,44 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο 18.494,16
4.713.856,44 Μείον φόροι -4.623,54

300.000,00 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο 13.870,62
13.870,62

313.870,62
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β) 5.027.727,06 (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

300.000,00
Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους 13.870,62

Λειτουργικές δραστηριότητες 313.870,62
Κέρδη προ φόρων 18.494,16
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 313.870,62

Αποσβέσεις 4.156,89
Προβλέψεις 2.929,20 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

-916,19
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 29.173,83

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -1.228.540,78
Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -3.382.827,24

1.718.035,18
Μείον:

-29.173,83

-2.868.668,78
Επενδυτικές δραστηριότητες 

-77.471,54
Τόκοι εισπραχθέντες 916,19

-76.555,35
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Αύξηση κεφαλαίου 300.000,00
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια 3.697.725,09
Εξοφλήσεις δανείων -709.456,57

3.288.268,52

343.044,39

343.044,39

19.04.2007
-31.12.2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

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

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (19/4/2007 και 
19/4/2006 αντίστοιχα)

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2007 και 
31/12/2006 αντίστοιχα)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό  κεφάλαιο

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2008

∆ιεύθυνση έδρας: 13o Χλµ Ε-Ο Αθηνών - Λαµίας, Μεταµόρφωση

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης 

Σύνθεση ∆Σ ή διαχειριστές:Πασχάλης Μπουχώρης Πρόεδρος ∆.Σ. - Χρυσόστοµος Γούναρης Αντιπρόεδρος ∆.Σ.-Αντώνιος Μαργέτης ∆ιευθύνων
Σύµβουλος-Νικόλαος Χρονόπουλος Μέλος- Οδυσσέας Νασιµπιάν Μέλος.

(Ποσά εκφρασµένα σε €) - έµµεση µέθοδος

Υ PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

από 19 Απριλίου 2007 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Υ
PHARMA A.E . 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 στην έκθεση ελέγχου του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή µας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:www.y-pharma.gr

(Ποσά εκφρασµένα σε  €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας

Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 63002/01ΑΤ/Τ/07/188
Αρµόδια Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο: Αν.Αττικής 

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 28-02-2008

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
19.04.2007
-31.12.2007

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της 
χρήσης

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)

19.04.2007
-31.12.2007

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων  Εταιρίας (β)

Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ

Α∆Τ ΑΕ 610050

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α∆Τ Ν-474235 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 13646 
Α'ΤΑΞΕΩΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ
Α∆Τ ΑΑ 019554

1.Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιήθηκαν στην
εταιρία  ∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα. 
2.∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων
περιουσιακών στοιχείων. 
3.∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή
διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται οικονοµική να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην κατάσταση της Εταιρίας. 
4.Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 31/12/2007
ανερχόταν σε 5 άτοµα  (31/12/2006: 0 ). 
5.Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά  από την έναρξη της
διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου,
που έχουν προκύψει από  συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα
κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής: 

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών € 13.477,46. 
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών € 37.000,000. 
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη € 14.729,20. 
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη €  1.190,00. 

6. Λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες 
α) Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από 19-4-07 µέχρι και
την 31-12-2007. 
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