
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρίας: Γερουλάνου 27 Αθήνα
Αριθ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών : 30288/01/Β/93/669 01.01 - 31.12.2005 01.01 - 31.12.2004
Αρµόδια Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο) : ΑΘΗΝΩΝ
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Αργύριος Κούκας Πρόεδρος ∆.Σ., Σύνολο κύκλου εργασιών 4.937.741 4.898.013

Αριστοτέλης Καραούζας ∆ιευθύνων Σύµβουλος , Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 1.740.006 1.812.514

Νίκη Κούκα  Μέλος ,
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 1.267.872 1.514.160

Κωνσταντίνος Κιτσιώνας Μέλος . Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.224.616 1.478.774
Φραγκίσκος Μαυρογενάκης Μέλος . Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο 1.224.693 1.473.232

Ηµεροµηνία Εγκρισης των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων (από τις οποίες Μείον φόροι (414.470) (537.259)
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 28/02/2006 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο 810.223 935.973
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ∆ηµήτριος ∆εδούλης Κατανέµονται σε :
Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Μετόχους Εταιρίας 810.223 935.973
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.alanmedical.gr Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 405,11 467,99

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €) 375,00 375,00

31.12.2005 31.12.2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 01.01 - 31.12.2005 01.01 - 31.12.2004

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 160.571 76.229 Λειτουργικές δραστηριότητες 
Αποθέµατα 581.876 412.994 Κέρδη/(ζηµίες)  προ φόρων 1.224.693 1.473.232
Απαιτήσεις από πελάτες 2.020.097 2.177.703 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 521.143 147.119 Αποσβέσεις 43.256 35.386

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.283.687 2.814.045 Προβλέψεις 29.581 4.482

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (5.541) (1.423)

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 132.026 83.712 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.464 6.965

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 15.163 7.200 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.712.624 1.359.482 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 1.859.813 1.450.394 Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (168.882) 29.699
Μετοχικό κεφάλαιο 60.000 60.000 Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (137.501) (1.147.826)
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας 1.363.874 1.303.651 Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων (2.826) (674)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 1.423.874 1.363.651 (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 367.161 215.306
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β) 3.283.687 2.814.045 Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (5.464) (6.965)
Καταβεβληµένοι φόροι (386.155) (180.733)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 963.786 427.449
31.12.2005 31.12.2004 Επενδυτικές δραστηριότητες 

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.1.2005 και 1.1.2004 Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (170.612) (1.706)
αντίστοιχα) 1.363.651 627.678 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 44.800 0
Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους. 810.223 935.973 Τόκοι εισπραχθέντες 3.755 1.423

2.173.874 1.563.651 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (122.057) (283)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (750.000) (200.000) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2005 και 31.12.2004 Καθαρές εισροές / (εκροές) λοιπών δανείων 56.820 (86.354)

αντίστοιχα) 1.423.874 1.363.651 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (25.456) (10.559)

Μερίσµατα πληρωθέντα (500.000) (260.000)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (468.636) (356.913)
1.Οι οικονοµικές καταστάσεις της ALAN MEDICAL Α.Ε.περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρία ∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. µε έδρα το Μαρούσι Λ.Κηφισίας & Ερ.Σταυρού 4. περιόδου (α) + (β) + (γ) 373.093 70.253
Η µητρική εταιρία κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100% και ενοποιεί την ALAN MEDICAL Α.Ε. µε την µέθ- Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 111.726 41.473
οδο της ολικής ενοποίησης. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 484.819 111.726
2. Η εταιρία ALAN MEDICAL Α.Ε.έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2002.
3.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων .
4.∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάν-
ων που ενδέχεται να έχουν σηµανττική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
5.Το προσωπικό της Εταιρίας  την 31.12.2005 ήταν 9 (2004:9) 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  90.802 ευρώ  και  4.832.670  ευρώ
αντίστοιχα.Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων / υποχρεώσεων  της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη στην 
λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε 1.955.106 ευρώ και 250.000 ευρώ αντίστοιχα.

Αθήνα , 28 Φεβρουαρίου 2006
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

   ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ Κ - 808547 Α∆Τ Ν - 033020 Α∆Τ Ν-474235

ΑΡ.Α∆.13646 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΕΣ

(Ποσά εκφρασµένα σε  €)

ALAN MEDICAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ALAN MEDICAL 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. 

(Ποσά εκφρασµένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 


