ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(πρώην NEW EVOLUTION ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006502201000
ΕΔΡΑ : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 107, 11526 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστασεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση στο διαδίκτυο www.piraeusbank.gr, όπου αναρτώνται
οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή:
Διεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Περιφέρεια Αττικής
http://www.dunant.gr/
Τσιαπάρας Γεράσιμος - Πρόεδρος
Νίκας Δημήτριος - Αντιπρόεδρος
Χαραμής Θεμιστοκλής - Διευθύνων Σύμβουλος
Ασπρογέρακα Αργυρώ - Μέλος
Πανεθυμιτάκης Αλέξανδρος - Μέλος
Κελέκης Δημήτριος - Μέλος
Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης - Μέλος

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

83.820.316
354.390
882.658
6.386.728
2.897.390
1.783.407
96.124.889

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

84.271.575
261.520
1.141.584
5.486.288
1.442.465
2.557.474
95.160.906

170.000

123.200

81.728.792
(87.689.802)
(5.791.010)

46.676.107
(70.742.116)
(23.942.809)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)

6.273.983
88.834.384
6.807.532
101.915.899

6.939.376
106.699.212
5.465.127
119.103.715

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

96.124.889

Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτές ζημιές
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Ζημιές προ φόρων
Ζημιές μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε €)

95.160.906
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

01.01 - 31.12.2016
29.872.634
(6.853.895)

01.01 - 31.12.2015
23.951.099
(12.280.316)

(13.599.612)
(16.810.201)
(16.810.201)
(137.484)
(16.947.685)

(20.617.269)
(25.040.362)
(25.040.362)
828.760
(24.211.602)

(39,55)

(81,30)

(9.580.913)

(16.555.601)

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 2014 αντίστοιχα)
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Αύξηση κεφαλαίου
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) καθορισμένων προγραμμάτων παροχών
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2016 και 2015 αντίστοιχα)

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

31.12.2016

31.12.2015

(23.942.809)
(16.810.201)
35.099.485
(137.484)
(5.791.010)

(46.230.525)
(25.040.362)
46.499.318
828.760
(23.942.809)

Αθήνα 15 Ιουνίου 2017

Δημήτριος Ι Νίκας
Α.Δ.Τ. ΑΜ 217753

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
(Πιστωτικοί) / χρεωστικοί τόκοι
Ζημίες / (Κέρδη) από αναπροσαρμογή χρημ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Προβλέψεις
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων
Αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

01.01.2016 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2015

(16.810.201)

(25.040.362)

2.619.232
3.103.159
0
0
(482.267)

2.108.691
4.384.329
0
0
1.351.435

182.000
(2.844.105)
1.342.405

(537.845)
(2.281.467)
2.546.573

(3.556.851)
(16.446.628)

(4.170.228)
(21.638.873)

0
(1.529.243)
59
(1.529.185)

0
(1.756.642)
4
(1.756.638)

35.099.485
23.750.000
(41.161.196)
(486.544)
17.201.746

46.499.318
25.450.000
(46.500.000)
(86.758)
25.362.560

(774.067)
2.557.474
1.783.407

1.967.049
590.426
2.557.474

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η Εταιρεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και
οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015. Ορισμένα κονδύλια των δημοσιευμένων

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

15/06/2017
Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A.
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31.12.2015

Διαφορά υπέρ το άρτιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας (α)

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θεμιστοκλής Β. Χαραμής
Α.Δ.Τ. ΑΚ 512149

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Σ

Σπυρίδων Η. Κολιάτσας
Α.Δ.Τ ΑΚ 088470
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 29244 Α' ΤΑΞΗΣ

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 αναμορφώθηκαν για σκοπούς συγκρισιμότητας

2. Ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρείας παρατίθεται στη Σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της εισηγμένης "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.", με έδρα την Ελλάδα. Στην Εταιρεία μετέχει η "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E." με ποσοστό
100%.
4. Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που δεν αναμένεταιι να έχουν σημαντικές επιπτώσεις
στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.Ανάλυση παρατίθεται στη Σημείωση 24 των οικονομικών καταστάσεων.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2016 ήταν 906 άτομα, ενώ την προηγούμενη χρήση η Εταιρεία απασχολούσε
προσωπικό 920 .
6. Επί των ενσωμάτων παγίων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
7.Κατά την 31.12.2016, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικο ύ της
κεφαλαίου, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
8.Στις 23 Μαΐου 2016 ο κύριος μέτοχος της ΗΜΙΘΕΑ προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 35,1 εκατ. ευρώ , μέσω
μετατροπής μέρους του δανείου της, καλύπτοντας έτσι τα αρνητικά ίδια κεφάλαια που είχαν προκύψει την 31.12.2015 ύψους 2 3,9 εκατ.
ευρώ.
9. Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων της Εταιρείας από 01.01 - 31.12.2016 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στις
31.12.2016 που προέκυψαν από συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες (εταιρείες του ομίλου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) και μέλη της
Διοίκησης έχουν ως εξής :

α) Εισροές
β) Εκροές
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Ποσά σε Ευρώ
41.444
3.383.333
1.766.285
90.676.050
120.000
0
0

