ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία:
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Αντιπεριφέρεια Πειραιώς - ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου
www.metropolitan-hospital.gr
Πρόεδρος: Θεοχαράκης Βασίλειος
Αντιπρόεδρος: Κούµπας Γεώργιος
∆ιευθύνων Σύµβουλος: Σπυρίδης ∆ηµήτριος
Μέλη: Γεωργάνας Γεώργιος, Γιαλούρης Μιχαήλ, Ηλιόπουλος Ιωάννης, Θρουβάλας Παναγιώτης
Μπαχάς Μάριος, Παναγόπουλος Περικλής, Ρολόγης ∆ηµήτριος, Τσάτσος Αλέξανδρος
Πέµπτη, 25 Απριλίου 2013
Χρυσανθοπούλου Μαρίνα (ΑΜΣΟΕΛ 15281)
Grant Thornton (ΑΜΣΟΕΛ 127)
Γνώµη µε εξαίρεση

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε € )
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε € )
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011
Σύνολο

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενεργητικά στοιχεία διακοπτόµενων δραστηριοτήτων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

128.764.077
2.423.730
162.056
2.906.153
46.706.457
15.396.889
1.172.828
197.532.190

132.482.079
2.769.349
163.591
4.200.108
33.314.596
19.089.936
1.132.074
193.151.733

124.821.115
2.391.325
1.140.137
2.728.228
46.601.290
16.863.696
194.545.791

128.497.207
2.704.520
1.024.495
4.028.076
32.930.881
20.351.014
189.536.195

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

83.319.000
8.397.752
91.716.752
(123)
91.716.629
20.999.785
5.954.257
16.959.015

83.319.000
6.105.280
89.424.280
(123)
89.424.157
27.098.224
8.081.770
17.621.223

83.319.000
7.649.665
90.968.665
90.968.665
18.206.000
5.936.094
16.668.332

83.319.000
5.343.986
88.662.986
88.662.986
24.470.000
8.032.745
17.158.432

62.766.701
103.577.127
194.545.791

51.212.032
100.873.209
189.536.195

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων από διακοπτόµενες δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

61.250.733
651.770
105.815.561
197.532.190

50.304.139
622.220
103.727.576
193.151.733

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε € )

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
31.12.2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

89.424.157
2.210.615
(5.388)
87.245

91.950.915
(1.310.096)
(392.508)
(777.644)
(46.510)

88.662.986
2.282.574
(3.982)
27.086

91.430.802
(1.553.609)
(390.053)
(777.644)
(46.510)

91.716.629

89.424.157

90.968.665

88.662.986

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2. ∆εν έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου,
ή αναδιάρθρωση. Η θυγατρική εταιρεία "∆ιαγνωστικό Καρδιολογικό Κέντρο Πειραιά ΑΕ" τελεί υπό εκκαθάριση από την 1η Ιουλίου 2012. Τα στοιχεία
αποτελεσµάτων χρήσης (1.1 - 31.12.2012) της εν λόγω θυγατρικής παρουσιάζονται διακεκριµένα ως διακοπτόµενες δραστηριότητες.
3. ∆εν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση µε την προηγούµενη.
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της, µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της αναφέρονται στο καφάλαιο 6 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
5. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της
Εταιρείας και του Οµίλου.
6. Τα σωρευτικά ποσά προβλέψεων που έχουν σχηµατιστεί αφορούν:

7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού:
- Όµιλος
- Εταιρεία

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή –(σε €)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων

Όµιλος
310.811
12.694.882

Εταιρεία
250.000
12.386.636

31/12/2012
913
896

31/12/2011
859
843

98.310.117
13.074.083
7.824.261
4.746.741
2.210.615

1.1-31.12.2011

98.122.921
12.914.285
7.712.118
4.773.774
2.282.574

70.288.069
4.445.925
2.689.311
545.170
(1.553.609)

2.210.615
2.210.615

(158.227)
(158.227)

2.368.842
2.368.842

(1.310.096)
(1.310.096)

2.282.574
2.282.574

(1.553.609)
(1.553.609)

2.210.615
-

(158.227)
-

2.368.842
-

(1.310.096)
-

2.282.574
-

(1.553.609)
-

0,7960
-

(7,9113)
-

0,8529
-

(0,4717)
-

0,8219
0,5401

(0,5594)
-

14.460.370

(141.474)

14.601.844

11.184.096

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2011
1.1-31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.
Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ
Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιόγραφων)
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011

96.443.519
(81.624.840)
(372.538)
(3.100.079)
(4.237)
11.341.824

75.464.691
(64.586.384)
(425.046)
(2.466.806)
7.986.455

95.953.992
(81.125.803)
(272.430)
(2.994.254)

74.631.872
(64.015.111)
(371.455)
(2.320.619)

11.561.505

7.924.686

(2.617.180)
44.691
56.039

(3.981.358)
2.367
176.796

(2.614.769)
38.867
(175.800)
55.909

(3.957.627)
809
(306.750)
176.478

-

-

(2.516.450)

(3.802.195)

(3.982)
1.335.000
(8.129.100)
(1.423.819)
(467.057)
(8.688.957)
136.417
4.801.047
4.937.463

-

-

-

-

(2.695.793)

(4.087.090)

(390.053)
9.388.432
(11.723.376)
(2.291.330)
(212.956)
(5.229.283)

(3.982)
1.335.000
(8.089.100)
(1.423.819)
(467.057)

(390.053)
9.388.432
(11.402.000)
(2.291.330)
(212.956)

(8.648.957)

(4.907.907)

(1.045.023)
5.846.070
4.801.047

216.755
4.637.114
4.853.868

(1.070.311)
5.707.425
4.637.114

8. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και του Οµίλου, προς και από συνδεδεµένα µέρη, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής
περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου,
που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 είναι τα παρακάτω:
Όµιλος
-

- Έσοδα
- Έξοδα
- Απαιτήσεις
- Υποχρεώσεις
- Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης
- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

3.570.020
348.287
155.199
-

Εταιρεία
24.000
11.273.607
2.003.242
9.955.373
300.629
155.199
-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011

70.747.705
4.792.743
3.171.753
881.744
(1.310.096)

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

Μερίσµατα εισπραχθέντα

1. ∆εν σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή στις λογιστικές εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

- Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις:
- Λοιπές προβλέψεις:

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Κατανέµονται σε :
Ιδιοκτήτες µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
Κατανέµονται σε :
Ιδιοκτήτες µητρικής
Μη ελέγχουσες συµµετοχές

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2012
∆ιακοπείσες
Συνεχιζόµενες
∆ραστηριότητες
∆ραστηριότητες
75.008
98.235.110
34.790
13.039.292
(161.306)
7.985.567
(161.375)
4.908.116
(158.227)
2.368.842

10. Τα έσοδα καταχωρηµένα απ' ευθείας στην καθαρή θέση της εταιρείας και του οµίλου αφορούν σε τακτοποίηση φόρου της µητρικής εταιρείας και σε θετικής επίδραση της διακοπτόµενης
δραστηριότητας στη καθαρή θέση του οµίλου λόγω ολικής πρόβλεψης αποµείωσης στα αποτελέσµατα της µητρικής εταιρείας.
11. Στο κεφάλαιο 2 των Οικονοµικών Καταστάσεων αναφέρονται οι επωνυµίες και η έδρα των ενοποιούµενων εταιρειών του Οµίλου, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής
της µητρικής εταιρείας σε αυτές, όπως και η µέθοδος ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
12. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανοµή µερίσµατος ποσού 0,54 € ανά µετοχή.
13. Το θέµα εξαίρεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στις απαιτήσεις της µητρικής εταιρείας από το ∆ηµόσιο (ΕΟΠΥΥ και Λοιπά Ταµεία) καθώς και στο ποσό της έκπτωσης
στις υπολειπόµενες οφειλές του ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε την από 13.3.2013 σχετική απόφασή του.

9. Τα "Στοιχεία και Πληροφορίες" της χρήσης συντάχθηκαν µε βάση την Κ.Υ.Α. υπ' αριθµ. Κ2-11365/16.12.2008, λαµβάνοντας υπόψη και τις
διατάξεις του αναθεωρηµένου ∆.Λ.Π 1.

Πειραιάς, 25 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.∆.Τ. Σ 231179

ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.∆.Τ. Χ 613689

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α.∆.Τ. Σ 049311
ΑΡ. Α∆. Α΄ ΤΑΞΗΣ 9918

14.277.308

10.644.571

