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Φουρλής Βασίλειος - Αντιπρόεδορς Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Γνώμη χωρίς επιφύλαξη με έμφαση θέματος
Χαραμής Θεμιστοκλής - Διευθύνων Σύμβουλος
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31.12.2020 31.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 98.897.138 100.220.108 Ζημιές προ φόρων (12.960.094) (14.559.510)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 343.157 343.830 Πλέον / μείον  προσαρμογές για :
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.546.783 6.590.371
Αποθέματα 1.962.360 1.178.212 Αποσβέσεις 3.729.586 4.014.584
Απαιτήσεις από πελάτες 16.914.892 11.226.016 (Πιστωτικοί) / χρεωστικοί τόκοι 4.214.522 3.752.711
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.282.182 2.510.333 Προβλέψεις 1.058.537 1.911.611
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 702.384 882.474 Ζημίες από πώληση ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων 52.634 49.234
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 127.648.896 122.951.344 Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων (799.294) 94.279
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (5.935.209) 2.250.031
Μετοχικό κεφάλαιο 170.000 170.000 (Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 9.609.191 491.301
Διαφορά υπέρ το άρτιο 81.728.792 81.728.792 Μείον:
Αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων 14.618.683 14.618.683 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα (3.413.518) (3.702.567)
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης (134.804.443) (121.487.788) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (4.443.645) (5.698.326)
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας (α) (38.286.968) (24.970.313)

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 92.670.213 84.918.041
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 55.407.039 48.130.718 Αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (2.053.557) (970.419)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14.340.265 11.612.235 Πώληση ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 37.411 4.201
Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις 3.518.349 3.260.663 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (2.016.146) (966.219)
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 165.935.866 147.921.657

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 127.648.896 122.951.344 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0

Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια 41.555.000 38.868.138
Εξοφλήσεις δανείων (34.091.907) (31.233.752)

01.01 - 31.12.2020 01.01 - 31.12.2019 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια) (1.183.392) (1.279.129)
Σύνολο κύκλου εργασιών 46.552.430 45.045.795 Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 6.279.701 6.355.257
Μικτές ζημιές 819.137 (271.234)
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (4.120.709) (5.136.724) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (180.090) (309.289)
Ζημιές προ φόρων (12.960.094) (14.559.510) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 882.474 1.191.762
Φόρος εισοδήματος (118.702) (673.523) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 702.384 882.474
Ζημιές μετά από φόρους (13.078.795) (15.233.032)
Λοιπά συνολικά έσοδα (237.860) (64.423) Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (13.316.655) (15.297.455)

Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε €) (30,77) (35,84)

  1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
 31.12.2020 31.12.2019

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2020 και 2019 αντίστοιχα) (24.970.313) (9.672.858)
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (I.F.R.S. 9) 0 0
Προσαρμοσμένο σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2020 και 2019 αντίστοιχα) (24.970.313) (9.672.858)
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (13.078.795) (15.233.032)
Αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα (ζημίες) χρήσεως, μετά από φόρους (237.860) (64.423)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2019 και 2018 αντίστοιχα) (38.286.968) (24.970.313)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ποσά σε Ευρώ
α) Εισροές 173.701
β) Εκροές 4.060.247
γ) Απαιτήσεις 709.099
δ) Υποχρεώσεις 134.767.358

Θεμιστοκλής Β. Χαραμής Αλέξανδρος  I. Πανεθυμιτάκης Γεώργιος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Κυριακίδης ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 185.000
Α.Δ.Τ. ΑΚ 512149 Α.Δ.Τ ΑΟ 015091   Α.Δ.Τ. ΑΕ 597795 Α.Δ.Τ. ΑΙ 689611 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 97790 Α' ΤΑΞΗΣ ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ της χρήσης  από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020  έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006502201000 
ΕΔΡΑ : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 107, 11526 ΑΘΗΝΑ

(Ποσά εκφρασμένα σε  €) 

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021

(Δημοσιοποιούμενα βάσει άρθρου 149 παρ.9 του Ν.4548/2018 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.)

(Ποσά εκφρασμένα σε  €)   1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)   1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

  1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε  €) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστασεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 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
χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

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 2019. 
2. Ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρείας παρατίθεται στη Σημείωση 24 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 αναμένεται  να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.Ανάλυση παρατίθεται στη Σημείωση 26  των οικονομικών καταστάσεων.                   5.
Στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκε στα "Λοιπά συνολικά έσοδα " αναλογιστική ζημία Ευρώ 237.860 μετά φόρων από προγράμματα 
καθορισμένων παροχών. Ανάλυση παρατίθεται στη Σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων.
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2020 ήταν 969 άτομα, ενώ την προηγούμενη χρήση η Εταιρεία  απασχολούσε 
προσωπικό 1.002.
7. Επί των ενσωμάτων παγίων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη. Ανάλυση παρατίθεται στη Σημείωση 5 των οικονομικών 
καταστάσεων.
8. Το θέμα έμφασης των ορκωτών ελεγκτών είναι ότι, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει 
καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 
4 του άρθρου 119 του νόμου 4548/2018.                                                                                        9. Με εξαίρεση τα 
γεγονότα που αναφέρονται στην υπ΄ αριθμό 29 σημείωση των οικονομικών καταστάσεων, δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο 
επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας από την 31.12.2020 μέχρι την ημερομηνία 
έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
10. Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων της Εταιρείας από 01.01 - 31.12.2020 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στις 
31.12.2020 που προέκυψαν από συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες (εταιρείες του ομίλου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) και μέλη της 


