
Διεύθυνση Διαδυκτίου:                                                              Διαχειρίστρια

Ημερομηνία έγκρισης από τον Διαχειριστή Φανάρα Μαρία

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:                                                                  

Ελεγκτική εταιρία:                                                                                    

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:                                                       

31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2011

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 62.860 72.584 Κύκλος εργασιών 6.641.331 4.747.316 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.554 3.126 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 555.248 632.309 

Λοιπα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 36.112 8.272 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και                         

Αποθέματα 177.925 172.032  επενδυτικών αποτελεσμάτων 193.738 424.500 

Απαιτήσεις από πελάτες 8.964.493 7.708.251 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 193.322 424.569 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 181.955 351.357 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) 153.905 338.574 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.424.898 8.315.623 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) 0 0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β) 153.905 338.574

Εταιρικό Κεφάλαιο 18.000 18.000 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 833.641 679.737 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 851.641 697.737 Κέρδη μετά από φόρους ανά εταιρικό μερίδιο - βασικά (σε €) 256,5078 564,2902

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 Προτεινόμενο μέρισμα ανά εταιρικό μερίδιο - (σε €) 0,0000 0,0000

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.889 14.889 Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 207.101 436.827 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.558.369 7.602.998 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 8.573.257 7.617.886 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 9.424.898 8.315.623 

01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2011

1. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2012 και 01.01.20101αντίστ.) 697.736 359.162 

2. Δεν έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 153.905 338.574 

ή διακοπή εκμετάλλευσης. Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0 0 

3. Δεν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη. Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 

4. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική Καθαρή θέση λήξη χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 851.641 697.737 

εταιρία "ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.". Η μητρική εταιρία έχει την έδρα της στην Ελλάδα και συμμετέχει στο εταιρικό 

κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό άμεσα 30% και έμμεσα 100%. Η εταιρία ενσωματώνεται στις ενοποιημένες οικονομικές  

καταστάσεις της μητρικής πλήρως (ολική ενοποίηση).

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται στη σημείωση 7.2 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Άμεση μέθοδος 

6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή  διαιτητικών οργάνων διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2011

 οργάνων,  οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της εταιρίας. Εισπράξεις από απαιτήσεις 5.466.076 5.032.325 

7. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματιστεί σωρευτικά α) για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε € 50.811 Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ (5.433.467) (4.911.965)

β) λοιπές προβλέψεις ποσού € 285.049 για επισφαλείς απαιτήσεις και € 14.889 για υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων (91.048) (47.120)

λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Τόκοι πληρωθέντες (533) (196)

8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης είναι αντίστοιχα  Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (58.971) 73.044 

5 και 4 άτομα. Επενδυτικές δραστηριότητες 

9. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των στοιχείων του ισολογισμού. Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (2.066) (22.697)

10. Τα ποσά των εκροών και εισροών της εταιρίας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) σωρευτικά Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0 264 

από την έναρξη της οικονομικής χρήσης έχουν ώς εξής : Τόκοι εισπραχθέντες 116 265 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.950) (22.168)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

ποσά σε € Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0 

 - Έσοδα

 - Έξοδα (60.921) 50.876

 - Απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 117.108 66.232

 - Υποχρεώσεις Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 56.187 117.108

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Γιακουμής Μιχάλης

Για την Μ. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ - Δ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Ο.Ε.

Α.Δ.Τ. Σ 049311 ΑΡ. Α' ΤΑΞΗΣ 9918

 1.4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

31/12/2012

6.590.665

8.865.865

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα                                                                         

και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

583.737

0

                  Ν. Φάληρο, 05 Μαρτίου 2013

Φανάρα Μαρία

Α.Δ.Τ. Ρ. 043801

Η Διαχειρίστρια

 - Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 

και μελών διοίκησης
30.517

Με σύμφωνη γνώμη

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

 1.1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε € ) 1.2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Παπαγιαννόπουλος Κυπριανός (AΜΣΟΕΛ 14261)

Grant Thornton ΑΕ

www.metropolitan-hospital.gr

GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15  Ν. ΦΑΛΗΡΟ 185 47

ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

5 Μαρτίου 2013

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.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, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.


