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ΣτΟIΧΕIΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τα παρακάτωοτοιχεία και πληροφορίες, που προκύmοw από ης οlκονομl.Uς καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτιλέσματα της GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.π.ε. Συνιστούμε επομένως στον
σVO'fJιΟΟτη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους εmVΟΟTlκή επιλογή ή άλλη σl.l'VOλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση δ,αδlκτύou της εταιρίας, όπου αναρτΏVΙαι ΟΙ οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελένχοο του ορκωκό ελεγκτή λογιστή

www.metropolitan-hospital.grΔιεύθυνση Διαδυκτίου:
Ημερομηνία έγιφισης από τον Διαχειριστή
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Ελεγκτική ιraιpia:
Τύπος έκθεσης ελένχου ελεγκτών:

29 Φεβρουαρίou 2016

Ντζανάτος Δημήτρης (ΑΣΟΕΛ 11521)
GrcnIThomtonAE

Με σύμφωνη γνώμη

Διαχεφιστρια

Φωάρσ Μαpiα

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΠΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

31Μ2Ι2015 31/1212014

01/01·31/1212015 01/01·311121201!
38.477 48.569 ΚύκλοςεΡγασιώΥ 9.635.538 7.429.351

205 ΜΙΚ1ά κέρδη Ι (ζημιές) 804.813 427.256
6.493 6.398 Κέριίη Ι (ζημιές) προ φόρων. χρηματοδοτικών και

219.908 142.561 επενδυτικών αποτελεσμάτων 591.301 338.710

15.823.308 12.720.155 Κέρδη Ι (ζημ,ές) προ φόρων 590.579 337.984
310.901 176.274 Κέρδη Ι (ζημιές) μιrά από φόρους (α) 415.374 241.658

16.399.088 13.094.162
Λοιπά σιιvoλιKά έσοδα μετά από φόρους (β)

Συγκεντρωτικά συvoλιιι:α έσοδα μιτα από φόρους (α+β) 415.374 241.658

18.000 18.000
1.708.463 1.293.089
1.726.463 1.311.089 Κέρδη μπά από φόρους ανά εταιρικό μερίδιο· βασικά (σι €) 692,2899 402,7632

Ο nfX)1trνόμEνo μέρισμα ανά εταιρικό μερίδιο· (σι €) 0.0000 0,0000
22.455 19.830 Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επινδυτΙKΏV

αποτελεαμάτων και σwOλΙKώY αποσβέσεων 597.874 350.859
14.650.170 11.763.244

14.672.625 11.783.073
16.399.088 13.094.162

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ 0ΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

lδιοχρησψοποιαύμενα ωσώροισ πάγια στοιχεία
Άυλa ητροψσωκά στοιχι:ία

Λοιπα μη κυκλοφορούντα πιριouσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Απαιτήσεις από πελάτες

Λοιπά Ku~τα ωροοακπά στοιχεία
ΣγΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤ!ΚΟΥ

!ΔιΑ ΚΕΦΑλΑIΑ ΚΑΙ γΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ

Εταιρικό Κεφάλαιο

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Kεφαλaiων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)

ΜακροπρόθΕσμες δανειακές υποχρεώσεις

Πρoβλέψtιςl Λοιπές μακροπρόθεσμες υπoχρεώσtις

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) t (ΡΙ

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΠΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Διν σημειώθηκε μεταβολή ση; λογιστικές μεθόδους ή στις λογισflκές εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

2. Διν έλαβαν χώρα εταιρικά γεγογότα όπως εξαγορά, ΣVVXώνεUΣη άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδοο, αναδιάρθρωση

ή διακοπή EKμετάλλεUΣης.
3. Δι.ν έλοβε χώρα αλλαγή της χρονικής πτριόδου της φέχοιισας χρήσης σι σχtση με την προηγούμενη.

4. ΟΙ οικονομικές κοισσιόοτκ της ειαιρίας πιριλαμβάνovται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική

ασιρία "ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟMlΚΗ fνEPIMNA Α.Ε.". Η μητρική εταφία έχι:ι την έδιχι της στην Ελλάδα και σUΜΜΕτέχι:ι στο ΕΤαιρικό

ιι:εφάλalO της εταιρlας με ποοοστό άμεσα 30% και έμμεσα 100%. Η εταιρfα ενσιψ:ιτώνtται σικ ενοποιημένες οικovομικές
καταστάσιις 1ης μητρικής πλήρως (ολική ενοποίηση).

5. Οι ανέλεγΚΤΕς φορολογικά χρήσtlς παΡCΠίθι:VΤαι στη σημείωση 72 ,ων Ετήσιων OΙKoνoμικt.ίN ΚαταστάσιύΝ.

6. Διν υπόΡΧαΝ επίδιιι:ες ή υπό δαιησία δικαστΙΚhN ή διαΗηηκώΥ oρyάνtι.N διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών

οργάνων. οι οποίες ενδέχεται να έχονν σημαντική εηίηιωοη σJΓΓι' οικονομική κατάσταση ή στην λειιουργία της ειαιρίας.

7. Το ποσό της πρόβλεψης που έχtι σχημα,ιστεί σωρευτικά α) για ιις ανtλεγκτες φορολογικά χρήσεις avtPXΕJOI σι € 50.000

β) λoιπiς προβλέψεις ποσού € 291.732 για εmσφαλεiς αΠOιtήσιις και € 22.455 για υπoxριώσtις παροχών ηροοιωηκοά
λi1vω εξόδου από την υπηρεσία.

8. Ο αριθμός ,ου απασχολούμενου προοωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης είναι αντίστοιχα

6 άτομα.
9. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των στοιχι:ίων του ισολογισμού.

10. Τα ποσά ΤIιJII εκροών και εισροών της εταιρίας από και προς ισ σννδεδεμένα μέρη (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) σωρωηκά
από την έναρξη της οικονομικής χρήσης έχουν ώς εξής:

πoσάσε€ 31/12/2015

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστ.)

ΣυγΙOCντpωΤΙKά σwOλΙKά έσοδα ρειά από φόροω;
A(ιξnση Ι (μείωση) μετοχικού ΙOCφαλαίOU

Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρή θέση λήξη xpήσε~ (3111212015 ι.αl 31/1212014 αντίστοιχα)

01101·31/1212015 Β1/01·31/1212014
1.311.089 1.069.431

415.374 241.658

Ο

· Έσοδο 9.600.904

- Έξοδα

• Απαιτήσεις 15.738.492
· γπoxρεώσtις
· Συvαλλaytς και αμοιβές διεlJ3uντικών στελεχών

και μελών διοίκησης
42.357

1.726.453 1.311.089

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΠΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά ιι.φρασμένα σε €}

Αμεση μέθοδος

λεl!ΟυρVlκίς δραστηριότητες

Εισπράξεις από σαοοήοικ
Πληρωμές σε προμηθι:υτές, εργαζομένους, κλπ
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόpuN

Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εlσρoώνl (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δρασταριότατες
Πληpιo.ιιJές για την απόκτηση ενσώματων και άύλων παγίων στoΙXείlιN

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων κο! όυλων παγϊlιN στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο εισροώνl (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρημαιόδοιικές δραστηριόιητις

Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισρoώνl (εκροών) από χΡηματοδοιικίς δρασιηριότηιες (γ)

Καθαρή αύξηση Ι (μείωση) στα ταμlακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β}+(γ)

Ταμιακά διαθίσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

01101·3111212015 01101·31/1212014
6.443.384 5.102.733

16404.4771 (4.982.135)
(70.020) (89.109)
117371 17361

{32.871) 30.752

(4.442)
Ο

10
(4.431)

132.8711 26.321
66.951 40.630
34.080 66.951

http://www.metropolitan-hospital.gr

