GROUP MEDICAL PURCHASING Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15 Ν. ΦΑΛΗΡΟ 185 47
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
βάσει του Κ.ν. 2190120. άρθρο

Ιδημοσιεuόμεw

Τ α παρακάτω
αναγνώστη,

στοιχεία

κοι πληροφορίες,

πprν nρopri

ΠΟΙΧΕΙΑ

ΕΠIΧΕIΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση

Διαδυκτίου:

Ημερομηνία

έγκρισης

των ετήσιων
Ορκωτός

από τις οικονομικές

είδους επενδυτική

ελέγχου

Ντζανάτος

σε μία γενική ενημΕρωση για την οικονομική
να ανατρέξει

στη διεύθυνση

διαδιnυου

οικονομικές

κατάσταση

της εταιρίας,

καταστάσεις,

και τα απoτελtσματα

όπου αναρτώνται

2014
και μη. κατά τα ΔΛΠ)

ενοποιημένες

της GROUP MEDICAL PURCHASING

ΟΙ οικονομικές

καταστάσεις

Ε.Π.Ε. Συνιστούμε

ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρααμένα

11521)

ΑΕ

γνώμη

σε €)

1.2. ΠΟΙΧΕΙΑ
3111212014

3111212013

48.569
205
6.398
142.561
12.720.155
176.274

55607
875
32.846
138.836
10.222.827

13.094.162

10.607.055

ΚΑΤΑΠΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα

σε €)

01/01 -31/12/2014

ΙδΙΟχΡησιμοποιούμενα

ενσώματα

πφωοοκά

παγια στοιχεία

στοιχείο

ηφιουοιακά

Λοιπα μη κυκλοφορούντα

στοιχεία

Αποθέυατα
Απαιτήαεις

από πελάτες

Λοιπά κυκλοφορούντα
ΣΥΝΟΛΟ

περιουσιακά

στοιχεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΛΙΛ

Σύνολο

Ιδίων Κεφαλαίων

Ιδίων Κεφαλαίων

Μ::ιιφοπρόθεσμες
ΠΡοβλέψεις/

156.064

ΚΑΙ ΥnΟΧΡΕΩΣΕIΣ

Εισιρκό κτφόδαω
Λοιπά στοιχεία

(α)

δανειαι;τς
δaνειαι;ές

Λoιπtς

βραχυπρόθεσμες

Σύνολο

υποχρεώσεων

18.000
1.293.089

1.051.431

1.311.089

1.069.431

υποχρεώσεις

ΚύκλοςφΥοσιών

Ο
13.325

Ι(ζημιές)

επενδυτικών

προ φόρων,

Κέρδη

/ (ζημιές)

(ο)
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338.710

φόρων

μετά από φόρους

(α)

Λοιπά συνολικά

έσοδα μπά από φόρους (β)

Συγκεντρωτικά

συνολικά

11.783.073

9.537.624

13.094.162

10.607.055

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ίσοδα μετά από φόρους

(α+β)

337.984

300.957
300.283

241.658

219.967

241.658

219.967

Κέρδη

μετά από φόρους

Προτεινόμενο

μέρισμα

ανά εταιρικό

ανά

ησιρκό

μερίδιο

- βασικά
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402,7632

366,6125

0,0000

μερίδιο - (σε €)

φόρων, χρηματοδοτικών,
κοι συνολικών οηοσβέστων

Kέρδηf (ζημιές) προ

1. Δεν σημειώθηκε

μεταβολή στις λογιστικές

έλαβαν χώρα τιαιρκό

1.3. ΠΟΙΧΕΙΑ

εκτηήοεκ οτ σχέση

μεθόδους ή στις λOγισl1κi:ς

γεγονότα όπως εξαγορά,

συγχώνευση

άλλης εταιρίας

με την προηγούμενη

ή ι;λάδou, απόσχιση

χρήση.

Καθαρή

κλάδου, αναδιόρθρωση

ΚΛΤΑΠΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

3. Δεν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής
εταιρία

περιόδου

της εταιρίας

καταστάσεις

'ΠΕΡΣΕΥΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

της τρέχουσας

περιλαμβάνανται

ΜΕΡΙΜΝΑ

χρήσης σε σχiση

σιις ενοποιημένες

οργόνων,

7. Το

επίδικες ή υπό διαιτησίο

δικαστικών

οι οποίες ενocχtTαι να έχονν σημαντιι;ή

ποσό της πρόβλεψης

β) λoιπtς προβλέψεις

που έχει σχηματιστεί

ποσού

€ 291.732

με την προηγούμενη.

κωσσωσω;

οικονομικές

350.859

310.698

ΙΔΙΩΝ ΚΕΦλλΑlΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα

σε €)

Η ειαιρία

7.2 των Ετήσιωl

ή διαιτητικών

ωίπιωοη
οωρωηκά

ενσωματώνεται

οργόνων

κατάσταση

ούτε

οηοφάσεκ

Άμεση

δικαστικών

ή διαιτητικών

της εταιρίας.

χρήσεις ανέρχεται

σε

€

19.830 για υποχρεώσεις

παΡOXιiN προσωπικού

και της προηγούμενης

χρήσης είναι αντίστοιχα

απαιτήσεις

και

βάρη επί των στοιχείων

10. Τα ποσά των εκροών και οσροών της εταιρίας
οπό την έναρξη της οικονομιι;ής

Λειτουργικές

Πληρωμές
Σύνολο

του ισολογισμού

(εισπράξεις

(Ίοσά εκφρασμένα

από και προς το συνδεδεμένα

μέρη Ικαιά ιην έννοια ΤΟΟΔΛΠ 24) σωρωηκό

5.102.733
φόρων

Εισπράξεις

- Έξοδα
12.678.862

-Απαιτήσεις
στελιχών

οηόκ-ηοη σαώροτων

από πώληση ενσώματων

εισροώνΙ

(εκροών)

δραστηριότητες

(α)

30.152

και άΟλων παγίων σιοιχείων

41.136

και άυλων παγίων στοιχείων

Α.Δ.Τ. ΑΚ 760377

από επενδυτικίς

δραστηριότητες

(β)

11.810)

(4.431}

(1.723}

Ο

87

(583737)

(εκροών)

Καθαρή

αύξηση

Ι (μείωση)
χρήσης

από χΡημαιοδΟΤ1κές
στα ταμιακά

δραστηριότητες

(γ)

ί583.737)

διαθέσιμα

26.321

(α)+(β)+(Υ)

Τ αμιακά

διαθέσιμα

και ισοδύναμα

έναρξης

Τ αμιακά

διαθέσιμα

και ισοδύναμα

λήξης χρήσης

χρήσης

c:=~
2015

~

Φονόρα Maρίa

569.902

δραστηριότητες

εισροώνl

Ν. ΦάληΡο. 27 Φεβροιορίοψ
Η Διαχ ιρίστΡια

5.266.337
(4.642.795)
152.8801
1761)

14.442)
Ο
10

πληρωθέντα

Σύνολο

και ισοδύναμα

-Υποχρεώσεις
ι;αl αμοιβές διευθιιντικών

από λειτουργικές

01101·3111212013

δραστηριότητες
για την

Μερίσματα

7.389.153

Ο
1.069.431

€Ι

(4982.135)
189.1091
(736)

κλπ

Τ όκοι εισπραχθέντες

31/1212014

σε

01/01·31/1212014
εργαζομένους,

επιστΡοφιί.Ή)

(ε"ροών)

Χρηματοδοτικές

€

κοιμελώνδιοίκησης

ΡΟΩΝ ΧΡΗηιΣ

οηοσήοεκ

εισροώνl

Πληρωμές

χρήσης έxouν ώς εξής:

- Έσοδα

- Σιιναλλαγtς

1.311.089

αντίστοιχα)

δραστηριότητες
από

Πληρωμές σε προμηθευιές,

Σύνολο
ποσά σε

και 3111212013

(3111212014

ΚΑΤΛΠΑΣΗΣΤΛΜΕΙΑΚΩΝ

Επενδυτικές
εμπράγματα

217.790

Ο

Τόκοι πληρωθEvτες

6 άτομα
υφστοπαι

851.641

241.658

μέθοδος

Εισπράξεις

€ 50.000

στο τέλος της τρέχουσας

για επισφαλείς

προσωπικού

01101-3111212013

1.069.431

αvτίστ.)

κεφαλαίου

θέση λήξη χρήσεως

1.4. ΠΟΙΧΕΙΑ

Καταστάσεων

ή στην λειτουργία

φορολογιι;ό

Καθαρή

και 01.01.2013

(01.01.2014

έσοδα μετά από φόρους

στο εταιρικό

στις ενοποιημένεςοlκονομιι;ές

Οικονομικών

διαφορές,

στην οκονορκή

α) για τις aνέλεγι;τες

η μητρική

λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
8. σ αριθμός του απασχολούμενου

9. Δεν

χρήσεως

συνολικό

ρερίσραια

Διανεμηθέντα
που καταρτίζει

Α.Ε.'. Η μητρική εταιρία έχει την έδρα της στην Ελλάδα και συμμετέχει

ηκ ηαφκκ υε ποσοστό άμεσα 30% και έμμεσα 100%.
ωιοαιόοικ της μητρικής πλήρως (ολική ενοποίηση).
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται στη σημείωση
κεφάλαιο

6. Δεν υπάρχουν

θέση ίναρξης

Σuγι;εντρωTlι;ά

Αύξηση Ι (μείωση) μετοχικού

ήδιαι;οπήιι;μετάλλευσης.
4. Οι οιι;ονομικές

0,0000

επενδυτικών

01101-31/1212014

2. Δεν

6.460.189
524.671

και

9.524.299

11.763.244

υποχρεώσεις
(β)

χρηματοδΟTlκών

αποιελεσμάτων

Κέρδη Ι (ζημιές) προ

αποτελισμάτιιΝ

υπoxρεώσrις

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 0ΕΣΗΣ ΚΑΙΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

427.256

Μικτά κέρδη Ι (ζημιές)
Κέρδη

01101-31/1212013

7.429.351

18.000

Ο
19.830

υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες

Βραχυπρόθεσμες

στον

2015

ΕΝΕΡΓΗΤιΚΟ
Άυλα

επoμtνως

καθώς και η έκθεση ελtγχoυ του ορκωτού ελεγκτή λογιστή

ΔιαχεφίσΤΡ1α

ΔημήτΡης{ΑΣΟΕΛ

Με σύμφωνη

ελεγκτών:

ΚΑΤΑΠΑΣΗΣ

ετήσιες

Φονόρσ Μαρία
27 Φιβρουαρίου

καταστάσεων:

λογιστής:

GrnnI ThornIon

έκθεσης

1.1. ΠΟIΧΕιΑ

στοχεύουν

με την σοιρία,

WWW.meΙroΡοlίtarrhΟSΡίtaΙgr

ΕλεγΚΤ1κήεταιΡία:
Τύπος

ωωοιάοε«,

επιλογή ή άλλη συναλλαγή

που σuνrάσσoυν

από τον Διαχειριστή

οικονομικών

ελεγκτής

που ηροκωηουν

σε οποιαδήποτε
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9918

σΕ

(15.558)

40.630

56.187

66.951

40.630

