
Υπουργεία Περιφεριακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.y-logimed.gr 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Σύνθεση ΔΣ ή διαχειριστές: Καρταπάνης Ανδρέας- Πρόεδρος Δ.Σ Σύνολο Σύνολο

Μαντζαβίνος Δημήτριος-Ελευθέριος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ Κύκλος εργασιών 29.706.007 28.491.428

Σπανοδήμος Μιχαήλ - Διευθύνων Σύμβουλος Μικτά κέρδη 3.811.166 3.643.757

Κοσμάς Σπυρίδων - Μέλος Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Μαυραντώνης Σπυρίδων- Μέλος και επενδυτικών αποτελεσµάτων 446.416 (362.780)

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 03/04/2017 Κέρδη  προ φόρων 443.456 (4.881.652)

Ορκωτός ελεγκτής :   ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΖΑ (AM ΣΟΕΛ 62591) Κέρδη  µετά από φόρους    240.296 (4.813.961)

Ελεγκτική εταιρία : GRANT THORNTON (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Κατανέµονται σε:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Γνωμη χωρίς επιφύλαξη/Με έμφαση θέματος

Μετόχους Εταιρείας 240.296 (4.813.961)

            Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (€) 120 (2.407)

31/12/2016 31/12/2015 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 500.990 (312.719)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 169.714 93.017

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 0 1.875

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.058.395 564.390

Αποθέµατα 1.807.053 1.809.869

Απαιτήσεις από πελάτες &  Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 29.224.278 34.962.021 31/12/2016 31/12/2015

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.798.637 1.080.902

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης όπως είχε 
δημοσιευθεί (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)

1.020.542 5.846.617

Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 0 0 Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 240.296 (4.813.961)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  38.058.077 38.512.074

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (11.784) (12.114)

Μετοχικό κεφάλαιο 60.000 60.000
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2016 και 
31.12.2015 αντίστοιχα)

1.249.054 1.020.542

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 1.189.054 960.542

Σύνολο Καθαρής Θέσης 1.249.054 1.020.542

Προβλέψεις/λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 703.254 715.719

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 36.105.769 36.775.813

Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 0 0

Σύνολο υποχρεώσεων 36.809.023 37.491.532 1.Οι οικονομικές καταστάσεις της Y-LOGIMED  Α.Ε.περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 38.058.077 38.512.074 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.Δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων .

3.Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση

 στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 30.140 €. 

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015 Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας  καθώς και αποφάσεις δικαστικών

Λειτουργικές δραστηριότητες οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματιστεί.    

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 443.456 (4.881.652) 4.Το προσωπικό της Εταιρείας  την 31.12.2016 ήταν 75 (2015:75) εργαζόµενοι.

Κέρδη/(Ζημίες) Περιόδου πρό φόρων από διακοπείσα δραστηριότητα 0 0 5.Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:  στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

Αποσβέσεις 54.574 50.061 Εισροές 25.799.948

Προβλέψεις 0 4.915.004 Εκροές 17.388

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Απαιτήσεις 25.820.833

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων (400.200) 0
Λοιπά 21.221 (56.605) Υποχρεώσεις 22.551
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 469.378

Αύξηση /μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 
ενεργητικού (176.824) (19.371)

Απαιτησεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (75.296) (326.257) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 6.295.508 (6.462.009) 6.   Λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (760.950) 6.296.830 Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη 230.065 ευρώ  για τις ανέλεγκτες φορολογικά

Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 χρήσεις. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση  9.25 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Μείον: 7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον μέσο  σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 0 0
8.Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών έχουν συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο .

Καταβεβλημένοι φόροι (46.468) (55.176) 9.  Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης. 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 5.355.020 (539.175)

Δεν έχουν επέλθει αλλαγές σε εκτιμήσεις, διορθώσεις λογιστικού λάθους.

Επενδυτικές δραστηριότητες 10. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικές προβλέψεις για πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ποσό € 418.359
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 0 0

11.Την 31/12/2016 η Εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές της μητρικής εταιρείας

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 (50.000)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (37.326) (20.007)
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη (600.000) 0

Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 0 0
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων 40 6.956
Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων 
θυγατρικής) 0 0
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (637.286) (63.051)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων 0 0
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 0 0
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) + (γ) 4.717.734 (602.226)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.080.902 1.683.128

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 5.798.637 1.080.902

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΤ ΑΚ 095515
ΑΔΤ ΑΕ 140679 ΑΔΤ ΑΚ 551661  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ  Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 13646

 

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  εταιρίας Y-LOGIMED A.E., όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία

Αθήνα, 03 Απριλίου 2017

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Υ-LOGIMΕD ANΩΝΥΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30288/01ΑΤ/Β/93/234(06)

ΕΡΜΟΥ 15 (14ο ΧΛΜ.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 145 64
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΑΔΤ ΑΒ 500495
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

12. Η έμφαση που δηλώνει ο Ορκωτός Ελεγκτής στηρίζεται στο γεγονός ότι  εκ των συνολικών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ποσό € 25,8εκ. αφορά σε 
απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη και κατά κύριο λόγο από τη μητρική εταιρεία Υγεια Α.Ε. και τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Υγεία, Μητέρα Α.Ε. και Λητώ Α.Ε. Οι 
εταιρείες αυτές εμφανίζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ενώ οι Υγεία Α.Ε. και Μητέρα Α.Ε. είναι σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την αναδιοργάνωση 
υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων γεγονός που αντικατοπτρίζει τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους. Ως εκ 
τούτου, η δυνατότητα αποπληρωμής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας εξαρτάται από την είσπραξη των απαιτήσεων από τα ανωτέρω συνδεδεμένα μέρη 
(βλ. σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων).

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


