ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ALAN MEDICAL Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1 –31.12.2005
Κυρίες και Kύριοι Μέτοχοι,
Σας θέτουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), που περιλαµβάνουν την περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους Ελεγκτές από
κάθε ευθύνη για αποζηµίωση, για τη διαχειριστική χρήση 1.1.2005 έως 31.12.2005.
∆ραστηριότητα
Κατά το 2005 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 0.81% περίπου σε σχέση
µε το 2004. Πιο συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών το 2005 ανήλθε σε 4.937 χιλ.
Ευρώ έναντι 4.898 χιλ. Ευρώ του 2004, ενώ το κέρδος προ φόρων το 2005 ανήλθε σε
1.224 χιλ., Ευρώ έναντι 1.473 χιλ., Ευρώ το 2004.
Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη µετά φόρων 0,8 εκατ., Ευρώ µειωµένα κατά 10%
περίπου σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση ενώ προβλέπεται να διατηρηθεί η
κερδοφορία της και στη χρήση 2006.
Επενδύσεις
Στη χρήση 2005 πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις: α) για την µεταφορά της έδρας της
εταιρείας µας σε νέα γραφεία. β) εξοπλισµό και οργάνωση της αποθήκης επί της οδού
Φιλ.Εταιρείας 7 Μεταµόρφωση Αττικής , καθώς και αγορά φορτηγού αυτοκινήτου.
Εγκαταστάσεις- Ακίνητη περιουσία
∆εν υπάρχουν.
Κατεχόµενα χρεώγραφα/ ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα /υποκαταστήµατα
∆εν υπάρχουν
Προοπτικές
Κατά την χρήση του 2006 αναµένουµε αύξηση των πωλήσεων, µε ταυτόχρονη
µείωση του κόστους πωληθέντων για την βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας
µας.

Μαρούσι, 28 Φεβρουαρίου 2006
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που
αποτελείται από 2 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου
που χορήγησα µε ηµεροµηνία 7/3/2006.
Μαρούσι, 7 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
∆ηµήτριος Ε. ∆εδούλης
ΑΜ ΣΟΕΛ 10451
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
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