
Αρµόδια Υπηρεσία: Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ιεύθυνση ∆ιαδυκτίου:                                                              Χατζόβουλος Γεώργιος - Πρόεδρος του ∆Σ 

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Γιακουµής Μιχαήλ - ∆ιευθύνων Σύµβουλος

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: Κονιδάρης ∆ηµήτριος - Μέλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:                                                                  Σύρµας ∆ηµήτριος - Μέλος

Ελεγκτική εταιρία:                                                                                    Γιακουµάκης Στέφανος - Μέλος

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 3.878.173 3.884.091 Κύκλος εργασιών 513.211 525.021 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 30.851 61.702 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 166.885 185.942 

Λοιπα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.211 21.655 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και                         

Αποθέµατα 0 0  επενδυτικών αποτελεσµάτων 84.158 119.736 

Απαιτήσεις από πελάτες 239.012 99.193 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (54.426) (26.023)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 218.173 224.922 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α) (63.084) (34.227)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.388.420 4.291.564 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 0 0

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α+β) (63.084) (34.227)

Μετοχικό Κεφάλαιο 817.400 641.600 

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (430.555) (366.065) Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,2801) (0,2697)

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α) 386.844 275.535 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)  -  - 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.793.785 2.628.224 Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 36.175 32.398  αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 121.271 155.162 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 290.683 462.791 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 880.932 892.616 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.001.576 4.016.029 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 4.388.420 4.291.564 

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

1. ∆εν σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή στις λογιστικές εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστ.) 275.535 5.465 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (63.084) (34.227)

ή διακοπή εκµετάλλευσης. Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 174.394 304.296 

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

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό  -  - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 386.844 275.535 

Η µητρική εταιρεία κατέχει κατά την 31.12.2012 το 100% των µετοχών της εταιρείας.

5. Με την από 01.10.2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έγινε πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του µετοχικού 

κεφαλαίου που είχε αποφασίσει µε την από 30.6.2012 απόφασή της η Γενική Συνέλευση των µετόχων.Το ποσό της καταβολής

ανήλθε σε 175.800,00 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 60.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης. Άµεση µέθοδος 

6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται στο κεφάλαιο 6 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2011

7. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται  να έχουν Εισπράξεις από απαιτήσεις 373.680 431.819 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ (404.004) (279.197)

8. Η εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτικά τις παρακάτω προβλέψεις : Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων (4.530) (5.901)

i) για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 10.000 € Τόκοι πληρωθέντες (105.136) (145.759)

ii) λοιπές προβλέψεις  8.308 € Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (139.990) 962 

9. Επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις ποσού 4,4 εκ. € Επενδυτικές δραστηριότητες 

10. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην εταιρεία κατά την 31.12.2012 ήταν 13 άτοµα. Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (344)  - 

11.Το θέµα έµφασης του ορκωτού ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την 31.12.2012 έχουν Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων  -  - 

καταστεί µικρότερα από το 1/2 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Τόκοι εισπραχθέντες  -  - 

12.Τα ποσά των εκροών και εισροών της εταιρίας από και προς τα συνδεδεµένα µέρη (κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24) σωρευτικά  Μερίσµατα εισπραχθέντα  -  - 

από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης έχουν ώς εξής : Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (344) 0 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

ποσά σε € Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 175.800 306.750

1) Έσοδα Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια  -  - 

Εξοφλήσεις δανείων (40.000) (321.376)

Μερίσµατα πληρωθέντα  -  - 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 135.800 (14.626)

(4.534) (13.663)

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 25.701 39.364

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 21.167 25.701

                  

Για την Μ. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ - ∆. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ Ο.Ε.

ΑΚΤΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εθνάρχου Μακαρίου και Ειρήνης 2, Νέο Φάληρο Τ.Κ 18547

 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 46427/02/Β/00/83 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 44969707000

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

28 Μαρτίου 2013

Παπαγιαννόπουλος Κυπριανός (ΑΜΣΟΕΛ 14261)

Grant Thornton ΑΕ (ΑΜΣΟΕΛ 127)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΑΚΤΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" 

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. 

www.metropolitan-hospital.gr

Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης

εταιρεία "Περσεύς Ανώνυµος Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Λειτουργίας Φορέων Υγειονοµικής Μέριµνας" που έχει έδρα στην Ελλάδα. 

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

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

 1.1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε € ) 1.2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

2. ∆εν έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση 

4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική  

ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α.∆.Τ:  ΑΚ 639689

                   Νέο Φάληρο, 28 Μαρτίου 2013

31.12.2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

                                                         Α.∆.Τ. Σ.049311

241.393

831.303

                                                    ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

0

0

0

                                             Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

400.905

24.000

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
6) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 09919  Α΄ ΤΑΞΕΩΣ

2) Έξοδα

3) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

4) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη

5) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης

7) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Α.∆.Τ.   ΑΕ.141332

ΧΑΤΖΟΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


