
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 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία: Αντιπεριφέρεια Πειραιώς - Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου

Διεύθυνση διαδικτύου: www.metropolitan-hospital.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος: Θεοχαράκης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Κούμπας Γεώργιος

Διευθύνων Σύμβουλος: Σπυρίδης Δημήτριος

Μέλη: Γεωργάνας Γεώργιος, Γιαλούρης Μιχαήλ, Ηλιόπουλος Ιωάννης, Αλεξανδρής Θεοφάνης,

Μπαχάς Μάριος, Παναγόπουλος Περικλής, Ρολόγης Δημήτριος, Τσάτσος Αλέξανδρος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ντζανάτος Δημήτρης (ΑΜΣΟΕΛ 11521)

Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton (ΑΜΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:      Με Σύμφωνη Γνώμη - Θέμα Έμφασης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Σύνολο
Διακοπείσες 

Δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες
Σύνολο

Διακοπείσες 

Δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 

Δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 116.642.878    121.160.847    116.598.998 121.112.278    Κύκλος εργασιών 101.630.886 - 101.630.886 84.095.168 - 84.095.168

Επενδύσεις σε ακίνητα -                       -                       -                       -                        Μικτά κέρδη / (ζημιές) 19.026.943 - 19.026.943 10.781.365 - 10.781.365

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.974.370        2.035.030        1.974.370 2.034.824        Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 4.442.209         -                               4.442.209                3.577.088       -                               3.577.088              

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.396.778        489.838           4.573.489 667.832           Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 1.148.320         -                               1.148.320                830.665          -                               830.665                 

Αποθέματα 3.506.361        3.796.934        3.286.453 3.654.374        Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 61.100               -                               61.100                     103.312          -                               103.312                 

Απαιτήσεις από πελάτες 65.491.470      50.116.165      65.506.492 50.074.872      Κατανέμονται σε :

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 35.047.262      29.023.372      35.680.858 29.706.411      Ιδιοκτήτες μητρικής 61.100              -                              61.100                    103.312          -                               103.312                 

Ενεργητικά στοιχεία διακοπτόμενων δραστηριοτήτων 1.173.131        1.173.131        -                       -                        Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                        -                              -                              -                      -                               -                             

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 228.232.250 207.795.317 227.620.660 207.250.590 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (38.196)             -                               (38.196)                    (494.779)         -                               (494.779)                

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 22.904               -                               22.904                     (391.468)         -                               (391.468)                

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατανέμονται σε :

Μετοχικό Κεφάλαιο 83.319.000      83.319.000      83.319.000      83.319.000      Ιδιοκτήτες μητρικής 22.904              -                              22.904                    (391.468)         -                               (391.468)                

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 3.101.719        3.106.895        1.882.015        2.182.473        Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                        -                              -                              -                      -                               -                             
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 86.420.719      86.425.895      85.201.015      85.501.473      

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) (123)                 (123)                 - -                        Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0220               -                               0,0220                     0,0372             -                               0,0372                    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 86.420.596      86.425.772      85.201.015      85.501.473      Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή –(σε €)  -  -  -  -  -  - 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 26.907.240      20.775.036      26.907.240      20.775.036      

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.863.242        4.523.154        6.840.787        4.506.511        11.510.396 -                               11.510.396 10.260.711 -                               10.260.711

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 22.874.470      23.817.341      22.874.470      23.817.341      

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση -                       -                       -                       -                        

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 84.529.441      71.616.755      85.797.148      72.650.230      

Σύνολο υποχρεώσεων από διακοπτόμενες δραστηριότητες 637.259           637.259           -                       -                        

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 141.811.653    121.369.545    142.419.645    121.749.117    1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 228.232.250    207.795.317    227.620.660    207.250.590    

Κύκλος εργασιών 101.577.912 84.054.970

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 18.803.339 10.732.177

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.970.492         3.250.134               

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 677.425            504.472                  

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (234.182)           (126.555)                 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 Κατανέμονται σε :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως Ιδιοκτήτες μητρικής (234.182)           (126.555)                

(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 86.425.772 86.792.946 85.501.473 86.098.513 Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                        -                              

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 22.904             (391.468)          (272.378)          (621.334)          Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (38.196)             (494.779)                 

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου (28.080)            (6.492)              (28.080)            (6.492)              Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (272.378)           (621.334)                 

Διανεμηθέντα μερίσματα -                       -                       -                       -                        Κατανέμονται σε :

Διαφορά από συγχώνευση θυγατρικής -                       30.786             -                       30.786             Ιδιοκτήτες μητρικής (272.378)           (621.334)                

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση -                       -                       -                       -                        Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                        -                              
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως

(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) 86.420.596 86.425.772 85.201.015 85.501.473 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0843)             (0,0456)                   

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή –(σε €) 0,0000 0,0000

11.017.070 9.921.607

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

καταστάσεων.

2. Αναφορικά με τις ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρείες ισχύουν τα εξής (κεφάλαιο 2 οικονομικών καταστάσεων):

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Η θυγατρική εταιρεία "Διαγνωστικό Καρδιολογικό Κέντρο Πειραιά ΑΕ" τελεί υπό εκκαθάριση από την 1η Ιουλίου 2012. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015

δεν παρουσίασε αποτελέσματα. Λειτουργικές δραστηριότητες

Η θυγατρική εταιρεία "METROPOLITAN PRIVATE HOSPITAL LTD" τελεί υπό εκκαθάριση από την 30η Σεπτεμβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 Εισπράξεις από απαιτήσεις 72.112.801 85.335.241 72.332.822 86.224.349

δεν παρουσίασε αποτελέσματα. Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. (63.827.644)      (60.420.081)            (64.087.647)            (61.427.468)    

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων (278.459)           (1.141.128)              (220.419)                 (1.052.019)      

3. Δεν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη. Τόκοι πληρωθέντες (3.139.396)        (2.763.486)              (3.138.571)              (2.762.715)      

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -                         -                               -                               -                       

4. Επί της ακίνητης περιουσίας της απορροφούμενης θυγατρικής εταιρείας "ΑΚΤΑΙΟΝ ΑΕ"  έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 4,4 εκ. € Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.867.302         21.010.546             4.886.185                20.982.148     

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

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (1.649.289)        (2.815.896)              (1.628.480)              (2.811.455)      

6. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 4.730                 827.498                  635                          827.498          

Εταιρείας και του Ομίλου. Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ -                               (2.000)                      (5.000)             

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων) (4.000.307)        27.257                    (4.000.307)              27.257             

7. Τα σωρευτικά ποσά προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί αφορούν: Τόκοι εισπραχθέντες 13.697 293.207                  13.693 293.196

Μερίσματα εισπραχθέντα -                         -                               -                               -                       

Όμιλος Εταιρεία Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων -                         -                               -                               -                       

 - Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 310.000           260.000           Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -                         -                               -                               -                       

 - Λοιπές προβλέψεις: 15.982.197      15.668.009      Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.631.168)        (1.667.935)              (5.616.459)              (1.668.503)      

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                         -                               -                               -                       

31/12/2014 31/12/2013 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου (28.080)             (6.492)                     (28.080)                    (6.492)             

 - Όμιλος 958                  935                  Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 22.010.000 4.140.000               22.010.000 4.140.000       

 - Εταιρεία 953                  929                  Εξοφλήσεις δανείων (16.820.666)      (7.423.335)              (16.820.666)            (7.423.335)      

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (940.449)           (1.384.244)              (940.449)                 (1.384.244)      

9. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και του Ομίλου, προς και από συνδεδεμένα μέρη, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής Μερίσματα πληρωθέντα (336.656)           (713.696)                 (336.656)                 (713.696)         

περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -                         -                               -                               -                       

που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι τα παρακάτω: Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.884.148         (5.387.767)              3.884.148                (5.387.767)      

Όμιλος Εταιρεία

 - Έσοδα  - 81.170 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  χρήσης (α)+(β)+(γ) 3.120.282         13.954.845             3.153.874                13.925.878     

 - Έξοδα 1.552.346 11.153.250 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 16.407.108       2.452.263               16.337.511             2.411.634       

 - Απαιτήσεις 4.570.960 5.465.723 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 19.527.390       16.407.108             19.491.386             16.337.511     

 - Υποχρεώσεις 364.521 16.155.611

 - Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 618.624 565.864

 - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 284.157 284.157
 - Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης  -  - 

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 Δ.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 Δημόσιο (ΕΟΠΥΥ και Λοιπά Ταμεία)

 και στο θέμα του χειρισμού των ποσών για το rebate και claw back. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Α.Δ.Τ. Σ 231179 Α.Δ.Τ. Σ 049311

ΑΡ. ΑΔ. Α΄ ΤΑΞΗΣ 9918 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

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. 

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

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2016Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Δ.Τ. Χ 613689

 Πειραιάς, 25 Απριλίου 2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

συνολικών αποσβέσεων 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

συνολικών αποσβέσεων 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

1.1-31.12.2015

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

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

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2014


