ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 43858/102/Β/99/128 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 4462 79 07 000
Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014
(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, 23 Απριλίου 2015
Ντζανάτος ∆ηµήτρης (ΑΜΣΟΕΛ 11521)
Grant Thornton (ΑΜΣΟΕΛ 127)
Με Σύµφωνη Γνώµη - Θέµα Έµφασης

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε € )
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014
31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε € )
ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2014
31.12.2013
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

121.160.847
2.035.030
489.838
3.796.934
50.116.165
29.023.372
1.173.131
207.795.317

124.938.567
2.114.006
1.478.582
2.956.020
58.102.699
11.963.625
1.173.131
202.726.630

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

83.319.000
3.106.895
86.425.895
(123)
86.425.772
20.775.036
4.523.154
23.817.341
71.616.755
637.259
121.369.545
207.795.317

83.319.000
3.474.069
86.793.069
(123)
86.792.946
11.266.608
4.815.826
26.313.636
10.295.468
62.604.887
637.259
115.933.684
202.726.630

121.112.278
2.034.824
667.832
3.654.374
50.074.872
29.706.411
207.250.590

83.319.000
2.182.473
85.501.473
85.501.473
20.775.036
4.506.511
23.817.341
72.650.230
121.749.117
207.250.590

124.882.959
2.113.132
1.652.796
2.817.184
58.357.615
13.584.997
203.408.683

83.319.000
2.779.513
86.098.513
86.098.513
11.266.608
4.832.136
26.313.636
10.295.468
64.602.323
117.310.170
203.408.683

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
∆ιαφορά από συγχώνευση θυγατρικής
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014
31.12.2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2014
31.12.2013

86.792.946
(391.468)
(6.492)
30.786
-

91.311.401
(3.021.325)
(4.936)
(1.499.742)
7.548
-

86.098.513
(621.334)
(6.492)
30.786
-

90.563.437
(2.496.430)
(4.936)
(1.499.742)
(463.816)
-

86.425.772

86.792.946

85.501.473

86.098.513

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

6. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της
Εταιρείας και του Οµίλου.

7. Τα σωρευτικά ποσά προβλέψεων που έχουν σχηµατιστεί αφορούν:
- Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις:
- Λοιπές προβλέψεις:
8. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού:
- Όµιλος
- Εταιρεία

Όµιλος
310.000
15.066.879

Εταιρεία
260.000
14.755.317

31/12/2014
935
929

31/12/2013
908
902

9. 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
Εταιρεία
- Έσοδα
900
- Έξοδα
1.643.588
9.161.877
- Απαιτήσεις
5.105.053
5.962.585
- Υποχρεώσεις
754.116
13.485.576
- Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης
337.700
296.565
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης
253.211
253.211
- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης
-

Σύνολο

114.222
61.855
22.452
22.234
21.723

80.557.639
5.994.869
(60.561)
(2.503.425)
(2.917.811)

-

103.312
(494.779)
(391.468)

(2.896.088)
(125.237)
(3.021.325)

21.723
21.723

(2.917.811)
(125.237)
(3.043.048)

(391.468)
-

-

(391.468)
-

(3.021.325)
-

21.723
-

(3.043.048)
-

0,0372
-

-

0,0372
-

(1,0428)
-

1,0862
-

(1,0506)
-

10.260.711

-

10.260.711

6.334.839

26.752

6.308.087

84.054.970
10.732.177

80.602.653
5.928.691

3.250.134
504.472
(126.555)

(435.959)
(2.064.404)
(2.385.095)

(126.555)
(494.779)
(621.334)

(2.385.095)
(111.335)
(2.496.430)

(621.334)
-

(2.496.430)
-

(0,0456)
-

(0,8588)
-

9.921.607

5.904.066

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2014
1.1-31.12.2013
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
Μερίσµατα εισπραχθέντα
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

Συνεχιζόµενες
∆ραστηριότητες

80.671.861
6.056.725
(38.109)
(2.481.191)
(2.896.088)

103.312
(494.779)
(391.468)

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

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2013
∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες

84.095.168
10.781.365
3.577.088
830.665
103.312

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

2. Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης 2014 οριστικοποιήθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε σύµφωνα µε την
από 10/10/2014 απόφαση του Αντιπεριφεριαρχή Πειραιά.
Η θυγατρική εταιρεία "∆ιαγνωστικό Καρδιολογικό Κέντρο Πειραιά ΑΕ" τελεί υπό εκκαθάριση από την 1η Ιουλίου 2012. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014
δεν παρουσίασε αποτελέσµατα.
Η θυγατρική εταιρεία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" τελεί υπό εκκαθάριση από την 30η Σεπτεµβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014
δεν παρουσίασε αποτελέσµατα.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 ιδρύθηκε η θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία "METROPOLITAN Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε" η οποία ξεκίνησε
τις δραστηριότητές της στις 28 Ιουλίου 2014 και περιλήφθηκε στην ενοποίηση κατά την 31/12/2014 ολικά (κεφάλαιο 2 οικονοµικών καταστάσεων)

4. Επί της ακίνητης περιουσίας της απορροφούµενης θυγατρικής εταιρείας "ΑΚΤΑΙΟΝ ΑΕ" έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις ποσού 4,4 εκ. €

-

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

συνολικών αποσβέσεων

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της, µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της αναφέρονται στο καφάλαιο 6 των Οικονοµικών Καταστάσεων.

84.095.168
10.781.365
3.577.088
830.665
103.312

Συνεχιζόµενες
∆ραστηριότητες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2014
1.1-31.12.2013

1. ∆εν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις κονδυλίων των οικονοµικών
καταστάσεων.

3. ∆εν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση µε την προηγούµενη.

∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2014
1.1-31.12.2013

85.335.241
(60.420.081)
(1.141.128)
(2.763.486)
21.010.546

73.885.645
(67.109.133)
(3.208.936)
(2.450.700)
1.116.877

86.224.349
(61.427.468)
(1.052.019)
(2.762.715)
20.982.148

72.738.641
(66.789.041)
(3.156.056)
(2.345.606)
447.938

(2.815.896)
827.498
27.257
293.207
(1.667.935)

(2.251.848)
7.410
(1.504.785)
7.618
(3.741.606)

(2.811.455)
827.498
(5.000)
27.257
293.196
(1.668.503)

(2.250.573)
8.495
(1.504.785)
7.517
709.644
(3.029.702)

(6.492)
4.140.000
(7.423.335)
(1.384.244)
(713.696)
(5.387.767)

(4.936)
16.381.627
(14.122.695)
(1.246.015)
(868.453)
139.529

(6.492)
4.140.000
(7.423.335)
(1.384.244)
(713.696)
(5.387.767)

(4.936)
16.381.627
(14.122.695)
(1.246.015)
(868.453)
139.529

13.954.845
2.452.263
16.407.108

(2.485.200)
4.937.463
2.452.263

13.925.878
2.411.634
16.337.511

(2.442.234)
4.853.868
2.411.634

10. 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.
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 θέµα έµφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στις απαιτήσεις της µητρικής εταιρείας από το ∆ηµόσιο (ΕΟΠΥΥ και Λοιπά Ταµεία)
και στο θέµα του χειρισµού των ποσών για το rebate και claw back.

Πειραιάς, 23 Απριλίου 2015
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

