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 Iσολογισμός 

 
     31.12.2007 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώματα Πάγια    62.949 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία    10.366 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος    2.071 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις    18.006 
Αποθέματα    1.228.541 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις    3.362.750 
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα    343.044 
        
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων      5.027.727 
       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της      
Μητρικής      
Μετοχικό κεφάλαιο    300.000,00 
Κέρδη εις νέο    13.871 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    313.871 
      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία    2.929 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις    1.722.659 
Τρέχων φόρος εισοδήματος     
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα    0,00 
Δάνεια    2.998.269 
        
Σύνολο υποχρεώσεων     4.713.856 
       
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων     5.027.727 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

     17.4.07-31.12.2007 
        
Πωλήσεις     3.576.794 
Κόστος πωληθέντων    3.442.325 
Μικτό κέρδος    134.469 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα                                    54.487 
Έξοδα διοίκησης    -133.482 
Έξοδα διάθεσης    -8.722 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα      
Κέρδη εκμετάλλευσης    46.752 
Χρηματοοικονομικά έσοδα    916 
Χρηματοοικονομικά έξοδα    -29.174 
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα      
Κέρδος από απόκτηση εταιριών      
Κέρδη/ (ζημίες) από συγγενείς      
Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου προ φόρων    18.494 
Φόρος εισοδήματος    -4.624 

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων     13.871 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

  
Mετοχικό 
κεφάλαιο   Εις νέο  Σύνολο 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 
2006 300.000,00    0,00  300.000,00 
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για 
την περίοδο 01/01 - 31/12/2007       
Καθαρά κέρδη περιόδου     13.871  13.871 
Διανομή μερισμάτων        
         
        
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 
2007 300.000,00    13.871  313.871 
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 Κατάσταση ταμειακών ροών  31/12/2007 
   
Κέρδη Περιόδου  12.531,81
Προσαρμογές για:   
Φόρο   4.624 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων   3.778 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων   378
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού   2.929 
Έσοδα τόκων   (916) 
Έξοδα τόκων   29.174 

   53.838
   
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης  
(Αύξηση)/μείωση μακροπροθεσμων απαιτησεων   (20.077) 
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων   (1.228.541) 
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων   (3.362.750) 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων   1.718.035 
   (2.893.333)
   
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  (2.839.495)

Καταβληθέντες τόκοι   (29.174) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  (2.868.669)

     
Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες   

Αγορές ενσώματων παγίων   (66.728) 
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού   (10.744) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν   916
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες  (76.555)

   
   
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες   

Αύξηση κεφαλαίου   300.000 
(Αποπληρωμή)/Λήψη δανεισμού   2.998.269 
Καθαρές ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες  3.298.269,00

   
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα  343.044

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου   0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο 
τέλος  της περιόδου  343.044
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Υ-Pharma A.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο  της χονδρικής πώλησης φαρμάκων . Oι Οικονομικές Καταστάσεις 
του 2007 αποτελούν την 1η εταιρική χρήση. Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην 
Μεταμόρφψωση . Οι  οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρίας την 28-02-2008 Οι μέτοχοι θα εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις στην Γενική Συνέλευση την 07-04-
2008. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Υ-Pharma A.Ε. με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2007, έχουν συνταχθεί σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)  και ερμηνείες που έχουν εκδοθεί από την 
Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το 
ΔΠΧΠ1 – «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοδοτικής Πληροφόρησης», το οποίο εφαρμόστηκε 
κατά την μετάβαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα την 1 Ιανουαρίου 2004. 

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια . 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αφορούν την 1η εταιρική χρήση της. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν 
εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η μεταγενέστερα. Η 
εκτίμηση της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007 

 

ΔΠΧΠ 7 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα 
χρηματοοικονομικά μέσα και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρίας, ούτε στις 
γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία και τους προμηθευτές και λοιπές υποχρέωσες.  Οι πρόνοιες του συγκεκριμένου προτύπου έχουν 
εφαρμοστεί στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Διερμηνείες υποχρεωτικές για το 2007 

Σελίδα 8 από 39  



Υ-PHARMA  Α.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

 
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 
 

ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του  ΔΛΠ 29 

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο παρουσίασης στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει 
την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της, εφόσον η οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην 
προγενέστερη περίοδο. Δεδομένου ότι η Εταιρίας δεν λειτουργεί σε μια υπερπληθωριστική οικονομία, αυτή η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

ΔΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 

Η διερμηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την έκδοση συμμετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο τίμημα είναι 
μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειμένου να καθοριστεί εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο 
εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

ΔΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων 

Η διερμηνεία απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύμβαση με 
την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως μεμονωμένο  παράγωγο όταν η οικονομική οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο μέρος στη 
σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 

ΔΕΕΧΠ 10 - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και  Απομείωση 

Η διερμηνεία απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε 
συμμετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε 
ισολογισμούς μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων  

Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και 
παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας 
που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού 

Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη 
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα 
οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η Εταιρία θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 
23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2008  

ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Εταιρίας  

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν 
μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με 
συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης  

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η 
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 
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ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση 
πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην 
Εταιρία. 

ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή 
τους 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους.  Η διερμηνεία 
διασαφηνίζει πότε οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών 
εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου 
σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων 
μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε 
υποχρέωση.   Εφόσον η Εταιρία δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η διερμηνεία δεν 
έχει εφαρμογή στην Εταιρία.     

και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται 
στην Σημείωση 4. 

.2.2. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα 
και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών 
τομέων.  Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

2.3. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  Οι οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα.  

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και 
οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
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2.4. Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση.  Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρία και το 
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την 
σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

- Κτίρια 5 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 5-7 έτη 

- Αυτοκίνητα 5-7 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5-7 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα (Σημείωση 2.6). 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 
καθαρής αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.   

2.5. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 (γ) Λογισμικό 

To λογισμικό αποτιμάται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή 
μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 4 χρόνια. 

Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται. 
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2.6. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία 
μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση 
των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών.  Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.  

2.7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα 
οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. 
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την 
ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα 
δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισμό. 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  

2.8. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 
εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 
αφαιρούμενων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.9. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρούμενων και των ζημιών απομείωσης.  Οι 
ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της ζημίας απομείωσης είναι η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημίας απομείωσης καταχωρείται ως 
έξοδο στα αποτελέσματα. 

2.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και τις τραπεζικές 
υπεραναλήψεις. 
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 2.11. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρίας και περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 
μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

2.12. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της 
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την 
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.13. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.  Ο αναβαλλόμενος φόρος 
προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 

2.14. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και 
προγράμματα καθορισμένων παροχών.  Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το 
κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για 
την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Σελίδα 13 από 39  



Υ-PHARMA  Α.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

 
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα, 
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση 
την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των 
εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή 
μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση 
υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα 
απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού 
της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν 
χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

2.15. Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να 
αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 

2.16. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις αναγνωρίζονται όταν: 

(1) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων 

(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 

(3) Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 (a) Δικαίωμα αδείας 

Τα δικαιώματα της ετήσιας αδείας και της αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζομένων αναγνωρίζονται όταν 
αυτά προκύπτουν.  Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της αδείας 
μακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσμα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.17. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την 
ιδιοκτησία των αγαθών στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισμένη.  
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(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο 
είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό 
επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

2.18. Μισθώσεις 

(α) Εταιρία  ως μισθωτής 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της 
μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες 
υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις.  Το μέρος 
του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη 
μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

H Εταιρία δεν είχε χρηματοδοτικές μισθώσεις ως μισθωτής κατά την χρήση 2007. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά 
τη διάρκεια της μίσθωσης. 

(β) Εταιρία  ως εκμισθωτής 

Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων καταχωρείται ως 
απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται 
ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο.  Το έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία 
αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. 

H Εταιρία δεν είχε χρηματοδοτικές μισθώσεις ως εκμισθωτής κατά την χρήση 2007. 

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του 
ισολογισμού.  Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με 
παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις.  Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν 
στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτουν 
από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρία στη διαχείριση των κινδύνων 
ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: 

 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της 
Εταιρίας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρία δεν έχει 
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο και δεν δανείζεται σε κυμαινόμενα 
επιτόκια.   

 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν 
τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Εταιρία δεν 
έχει υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της, δεδομένου ότι οι μέσες 
ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων της είναι πολύ κάτω του μέσου όρου του κλάδου στον οποίο 
δραστηριοποιείται. Η Εταιρία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις 
προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας πιστοληπτικής 
ικανότητας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των απαιτήσεων της. 
 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομή των εισπρακτέων κατά επιχειρησιακό τομέα: 
 
Eπιχειρησιακός 
τομέας 

 

31/12/07 
Τρέχον 
υπόλοιπο 

31/12/2007 
Πέραν της 
πιστωτικής 
περιόδου 

31/12/2007 
Απομειωμένο 
υπόλοιπο 

31/12/06 
Τρέχον 
υπόλοιπο 

31/12/2006 
Πέραν της 
πιστωτικής 
περιόδου 

31/12/2006 
Απομειωμένο 
υπόλοιπο 

Εμπορία φαρμάκων  3.360.666 0 3.360.666 0 0 0 
Σύνολο  3.360.666 0 3.360.666 0 0 0 

 
Η εταιρία δεν έχει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις . 
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(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να 
κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  Η Εταιρία δεν υπόκειται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι κύριες συναλλαγές της όπως οι αγορές εμπορευμάτων 
και οι πωλήσεις της προς τρίτους, πραγματοποιούνται σε ευρώ. Η Εταιρία τέλος δεν έχει στοιχεία 
Ενεργητικού ή Παθητικού εκφρασμένα σε Ξένο Νόμισμα .  

3.2. Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 
πραγματική τους αξίας.  Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους 
στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την 
Εταιρία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές εξ 
ορισμού σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται 
σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στους 
επόμενους 12 μήνες αναφέρονται κατωτέρω. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμώνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος όπως 
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες. 

(α) Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση από την εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος . Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος.  Εάν ο τελικός φόρος 
είναι διαφορετικός από τον αρχικός αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη 
για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  

5. Πληροφόρηση κατά τομέα  

Πρωτεύον τύπος πληροφόρησης –επιχειρηματικοί τομείς 
Η εταιρεία έχει έναν επιχειρηματικό τομέα, την εμπορία φαρμακευτικών ειδών. 

 

Δευτερεύον τύπος πληροφόρησης –γεωγραφικοί τομείς 
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Η έδρα της εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησης της είναι η Ελλάδα. Επομένως δεν 
παρουσιάζεται ανάλυση ανά γεωγραφικό τομέα. 

 

  

 

 

 

 

6. Ενσώματα Πάγια  

Ποσά σε Ευρώ 
Μεταφορικά 
μέσα  

Έπιπλα και 
λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 0,00 0,00 0,00
Προσθήκες 21.996 44.732 66.728
Πωλήσεις/ διαγραφές  0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 21.9963 44.732 66.728
  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου -409 -3.369 -3.778
Πωλήσεις/ διαγραφές  0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 -409 -3.369 -3.778
  
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 21.587 41.363 62.949
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 0,00 0,00 
Προσθήκες 10.744 10.744 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 10.744 10.744 
  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 0,00 0,00 
Αποσβέσεις περιόδου -378 -378 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 -378 -378 
  
Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 
2007 10.366 10.366 
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8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Eυρώ 31.12.2007 31.12.2006 

Λοιπές μακροπρόθεσμες εγγυήσεις 18.006,00 0,00 

Σύνολο 18.006,00 0,00 

  
  
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:  

   

  

Eυρώ 31.12.2007 31.12.2006 
Λοιπές μακροπρόθεσμες εγγυήσεις 18.006,00 0,00 

Σύνολο 18.006,00 0,00 
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9. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νόμικο 
δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρέχουσων φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Tα 
συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:  

  
Eυρώ 31.12.2007 31.12.2006

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες 0,00 0,00

 0,00 0,00
  

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:  
  

Eυρώ 31.12.2007 31.12.2006
Υπόλοιπο αρχής χρήσης 0,00 0,00
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (Σημ. 18) 2.071 0,00

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 2.071 0,00
  
Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης,  
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι η παρακάτω: 
  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:  

Eυρώ 

Πρόβλεψη  
Παροχών 

Προσωπικού
Παγια με

χρημ.μίσθωση Σύνολο  

Στις 1 Ιανουαρίου 2005 0,00 0,00  
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 0,00 0,00  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2005 0,00  0,00  

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 0,00 0,00 0,00  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 0,00 0,00 0,00  
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 2.071 0,00 2.071
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 2.071 0,00 2.071
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10. Αποθέματα 

 

Eυρώ 31.12.2007 31.12.2006
Εμπορεύματα  1.228.541 0,00

Σύνολο 1.228.541 0,00
 

 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 1.228.541 0,00
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11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  
       
    Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
    31/12/2007 31/12/2006 
  Πελάτες 3.221.055   
  Επιταγές εισπρακτέες    
  Γραμμάτια εισπρακτέα    
  Γραμμάτια σε καθυστέρηση    
  Προβλέψεις απομείωσης    
  Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 14.749   

  
Προκαταβολές / Παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος 92   

  Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα    
  Έξοδα επομένων χρήσεων 6.298   
  Λοιπές απαιτήσεις 120.556   
  Σύνολο 3.362.750 0 

        
IAS 1.74 Ποσά σε χιλ. € 31/12/2007 31/12/2006 
IAS 1.75 
(b) Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους 3.339.758   

IAS 1.75 
(b) 

Εμπορικές απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 14.749   

  Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις    

  Εμπορικές απαιτήσεις – καθαρές 3.354.507 0,00 
IAS 1.75 
(b) Προκαταβολές 8.243   

IAS 1.75 
(b) 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 
(Σημείωση XX)     

  Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 
(Σημείωση XX)    

  Αντιλογισμός διαγραφής απαιτήσεων    
  Σύνολο άλλων απαιτήσεων  8.243 0,00 
        
  Σύνολο 3.362.750 0,00 
        
  Ποσά σε χιλ. € 31/12/2007 31/12/2006 
  Λιγότερο από 3 μήνες 3.354.507   
  Μεταξύ 3 και 6 μηνών     
  Μεταξύ 6μηνων και 1 έτους 8.243   
  Μεγαλύτερη του 1 έτους     
  Σύνολο 3.362.750   
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12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 

Eυρώ 31.12.2007 31.12.2006 
  

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 343.044 0,00 

Σύνολο 343.044 0,00 
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13. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Eυρώ 
Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2006 300.000 300.000,00 300.000,00

31 Δεκεμβρίου 2007 300.000 300.000,00 300.000,00
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Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  
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(Ποσά σε Ευρώ) 
 
14. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 
  
Υποχρεώσεις ισολογισμού για:  
Συνταξιοδοτικές παροχές 2.929 0,00
Σύνολο 2.929 0,00
  

Ποσά σε Ευρώ 0,00 0,00 
  
Χρεώσεις στα αποτελέσματα :  
Συνταξιοδοτικές παροχές 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00
  
Ποσά σε Ευρώ 0,00 0,00 
  
Συνταξιοδοτικές παροχές  
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:  

Ποσά σε Ευρώ 0 0 

  

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 2.929 0,00

Υποχρέωση στον ισολογισμό 2.929 0,00
  
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα 
παρακάτω: 
   

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:   

   

Ποσά σε Ευρώ 0 0 

   
Yπόλοιπο έναρξης 0,00 0,00
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 2.929 0,00

Υπόλοιπο τέλους 2.929 0,00
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Υ-PHARMA  Α.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

 
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 
 

15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

      
   
  31/12/2007 31/12/2006 
Προμηθευτές 551.194  
Επιταγές πληρωτέες 1.128.187  
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα 
μέρη   

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιποί 
φόροι πληρωτέοι 6.332  

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 10.828,22  
Δουλευμένα έξοδα   

Λοιπές Υποχρεώσεις 26.117,53  

Σύνολο 1.722.659 0
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Υ-PHARMA  Α.Ε. 
Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση  

 
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 
16.Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
 

Eυρώ 31.12.2007 31.12.2006
 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
Δάνεια από τρίτους 2.988.269 0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 2.988.269 0,00 

 

 

 

 

Σελίδα 28 από 39  



 

17.Έξοδα ανά κατηγορία 
 

Περιγραφή λογαριασμού 
Κόστος 
πωλ. Διοίκηση Διάθεση Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ                                               3.442.324,99 
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    53.903,18   53.903,18    
ΑΜΟΙΒ+ΕΞΟΔ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ.ΥΠΟΚ.ΣΕ 
ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ  1.800,00  1.800,00    

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ    0,00    
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ    0,00    
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   12.000,00   12.000,00    
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  2.527,41  2.527,41    
ΕΝΟΙΚΙΑ  36.000,00  36.000,00    
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  829,47 147,63 977,10    
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  3.577,41 1.351,64 4.929,05    
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ       0,00    
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  1.155,73 236,00 1.391,73    
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   3.960,80 3.960,80    
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ   2.582,90 2.582,90    
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ  537,33  537,33    
ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ    0,00    
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  3.439,69  3.439,69    
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ  1.386,24  1.386,24    
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ    0,00    
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ   9.682,78   9.682,78    
ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ    0,00    
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   409,45 409,45    
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ    0,00    
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΛΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  3.335,23 33,75 3.368,98    
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   378,46   378,46    
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  -54.486,83      
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   2.929,20   2.929,20    
 3.442.324,99 78.995,30 8.722,17 3.530.042,46    
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18.Παροχές σε εργαζομένους 

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2007 
1/1-

31/12/2006
  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 41.643,65 0,00 

ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 450,00 0,00 

ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡ.+ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ 11.809,53 0,00 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ 0,00 0,00 

Σύνολο 53.903,18 0,00
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19.Χρηματοικονομικό κόστος-καθαρό 
 

Eυρώ 17.4.07-31.12.2007 
17.4.06-

31.12.2006 

  

Έξοδα τόκων  

  
 -Τόκοι δανείων -29.173,83 0,00
 - Λοιποί τόκοι   0,00
  0,00
Σύνολο  -29.173,83 0,00
   
Έσοδα τόκων   
   
Έσοδα καταθεσεων 916,19 0,00
Λοιποί τόκοι  0,00 0,00
Σύνολο  916,19 0,00
   
Γενικό σύνολο -28.257,64 0,00
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20.Φόρος εισοδήματος 
 

Eυρώ 17.4.07-31.12.2007   

  
Φόρος χρήσης 4.623,54
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 4) 2.071,11

Σύνολο 6.694,65
  
  

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής: 

  
Ποσά σε Ευρώ 17.4.07-31.12.2007  
  
Κέρδη προ φόρων 26.778,58  
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες τοπικούς 
φορολογικούς συντελεστές για τα κέρδη  4.623,54  
Φόροι 4.623,54  
  

 

Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν σε κοινές μετοχές με το μέσο 
αριθμό κοινών μετοχών κατά την διάρκεια του έτους. 

       31/12/2007 31/12/2006  

Κέρδη ανά μετοχή     0,04623   0  

Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε κοινές μετοχές 13.870,62  0 

Μέσος αριθμός κοινών μετοχών    300.000   0 
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21.Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

   1/1/2007 - 31/12/2007 

     
Κέρδη Περιόδου  13.871 
Προσαρμογές για:     
Φόρο   4.623,54 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων   3.778,43 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων   378,46 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού   2.929,20 
Έσοδα τόκων   -916,19 
Έξοδα τόκων   29.173,83 
   53.837,89 
     
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    
(Αύξηση)/μείωση μακροπροθεσμων απαιτησεων   -20.077,11 
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων   -1.228.540,78 
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων   -3.362.750,13 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων   1.718.035,18 
   -2.893.332,84 
     
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  -2.839.494,95 

Καταβληθέντες τόκοι   -29.173,83 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος     
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  -2.868.668,78 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες     

Αγορές ενσώματων παγίων   -66.727,56 
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού   -10.743,98 
Τόκοι που εισπράχθηκαν   916,19 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες  -76.555,35 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες     

Έκδοση κοινών μετοχών   300.000,00 
Λήψη δανεισμού   3.697.725,09 
Αποπληρωμή δανεισμού   -709.456,57 
Καθαρές ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες  3.288.268,52 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα  343.044,39 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου   0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο 
τέλος  της περιόδου  343.044,39 
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22.Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην εταιρεία είναι οι παρακάτω με τα αντίστοιχo αριθμό μετοχών και ποσοστό 
συμμετοχής: 
  

Mέτοχος 
Αριθμός  
μετοχών 

Ποσοστό  
συμμετοχής 

α. Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 255.000 85,00%
β. REMEDY Ε.Π.Ε 45.000 15,00%
 300.000 100,00%
  

Οι oικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρίας Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 
που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Eυρώ 
17.4.07-

31.12.2007 17.4.06-31.12.2006 
i) Πωλήσεις αγαθών   
   
Πωλήσεις αγαθών 13.477,46 0,00
 13.477,46 0,00

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   
Ενοίκια 36.000,00  0,00  
Αγορές 1.000,00  0,00  
 37.000,00  0,00  

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση   
  
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 0,00 0,00
 0,00 0,00

iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών 

   

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 14.749,20 0,00
 14.749,20 0,00
   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη  1.190,00 0,00
 1.190,00 0,00
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23.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την συνήθη πορεία των εργασιών. Δεν υπάρχουν 
εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική 
κατάσταση  της εταιρείας. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για το έτος 2007.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Προς τους Μετόχους της Y-PHARMA  Α.Ε. 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Y-PHARMA  A.E. που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 
31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή 
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωση μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό 
και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες 
από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 
και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση 
του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, 
λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα ελέγχου σχετικά 
με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από την Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση 
της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 
γνώμης μας. 

Γνώμη 

Κατά την γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την 
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 
Ταμειακές της Ροές για την χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 

 

Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

Αθήνα 28-02-2008 

                                           ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ              ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ                                          ΑΘΗΝΩΝ 

-ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Ε.Ε. : 99010-62220                             ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Ε.Ε.:99960-45954 

-ΑΦΜ : 032540625   ΔOY: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ                      ΑΦΜ : 073536782 ΔOY : B’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

-Α.Δ.Τ. : Ξ 481231                                                       Α.Δ.Τ.: Ξ075428 

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14/01/1987                             ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ 7/5/1987 

-ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝ. : 13/03/1970                                          ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 9-8-1970 

-TOΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΑΘΗΝΑ                                      ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΑΘΗΝΑ 

-ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ 9                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΧΕΙΜΑΡΑΣ 6   

Τ.Κ. 190 15 ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ                                          ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ                                                         
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         ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«Y-PHARMA  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»   

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 19.04 –31.12.2007 

 

 

 

Κυρίες και Kύριοι Μέτοχοι, 

 

Σας θέτουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), που περιλαμβάνουν την περίοδο από 19 Απριλίου 2007 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 αποτελούμενες από τον ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, την κατάσταση ταμειακών ροών 
και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ανωτέρω 
οικονομικές καταστάσεις, την παρούσα έκθεση και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους 
Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για τη διαχειριστική χρήση 19.04.2007 έως 31.12.2007. 

 

Δραστηριότητα   
 

Κατά το 2007 ο κύκλος εργασιών  ανήλθε σε 3.576.794   Ευρώ , ενώ το κέρδος  προ φόρων το 2007 
ανήλθε σε 18.494 Ευρώ . 

Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά φόρων 13.871 Ευρώ ενώ προβλέπεται να αυξηθεί η κερδοφορία της 
και στη χρήση 2008.  

Επενδύσεις 

 

Στη χρήση 2007 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις:  εξοπλισμό και οργάνωση των γραφείων και της 
αποθήκης. 
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Εγκαταστάσεις- Ακίνητη περιουσία 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

Κατεχόμενα χρεώγραφα/ Διαθέσιμο συνάλλαγμα /υποκαταστήματα  

 Από τα κέρδη της χρήσεως διατέθηκε χρηματικό ποσό για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 1.004 
Ευρώ.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 Ο.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ      

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ 

  

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

  

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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