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ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΦΡΗΗ
από 1ησ Ιανουαρύου 2015 ϋωσ 31ησ Δεκεμβρύου 2015
(Δημοςιευμϋνα βϊςει του Ν.2190, ϊρθρο 135 για επιχειρόςεισ που ςυντϊςςουν ετόςιεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ενοποιημϋνεσ και μη, κατϊ τα Δ.Λ.Π.)
Σα παρακϊτω ςτοιχεύα και πληροφορύεσ, που προκύπτουν από τισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ, ςτοχεύουν ςε μύα γενικό ενημϋρωςη για την οικονομικό κατϊςταςη και τα αποτελϋςματα τησ εταιρεύασ Β Ι Ο Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ υνιςτούμε επομϋνωσ ςτον αναγνώςτη, πριν προβεύ ςε οποιαδόποτε εύδουσ επενδυτικό επιλογό ό ϊλλη ςυναλλαγό με την εταιρεύα, να ανατρϋξει ςτη διεύθυνςη διαδικτύου τησ εταιρεύασ www.bioclinic-piraeus.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ καθώσ και η ϋκθεςη ελϋγχου του ορκωτού ελεγκτό λογιςτό.
ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
ΤΝΘΕΗ Δ..
Αρμόδια Τπηρεςύα:
Περ. Ενότητα Πειραιϊ
Διεύθυνςη διαδικτύου
www.bioclinic-piraeus.gr
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ & Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
Ημερομηνύα ϋγκριςησ από το Διοικητικό υμβούλιο
ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΟ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
των ετόςιων οικονομικών καταςτϊςεων
30 Απριλύου 2016
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΝΟΤ
ΜΕΛΟ
Ορκωτόσ Ελεγκτόσ Λογιςτόσ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΜΠΟΝΙΑ - Αρ.Μ. .Ο.Ε.Λ. 14941 ΛΑΜΠΡΟ ΜΑΚΚΑ
ΜΕΛΟ
Ελεγκτικό εταιρεύα
.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Σύποσ ϋκθεςησ ελϋγχου ελεγκτών
Με ςύμφωνη γνώμη - θϋμα ϋμφαςησ
ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ τησ 31ησ Δεκεμβρύου 2015
ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ
ποςϊ εκφραςμϋνα ςε ευρώ
ποςϊ εκφραςμϋνα ςε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
Ενςώματα πϊγια ςτοιχεύα
719.867,40
841.274,21
Κύκλοσ εργαςιών
3.756.456,83
3.793.316,22
Επενδύςεισ ςε ακύνητα
0,00
0,00
Μικτϊ αποτελϋςματα (κϋρδη)
202.286,16
-159.601,36
Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
0,00
0,00
Ζημύεσ προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεςμϊτων
-433.127,07
-835.035,46
υμμετοχϋσ ςε ςυνδεδεμϋνεσ επιχειρόςεισ
0,00
0,00
Ζημύεσ προ φόρων
-537.743,33
-951.313,62
Λοιπϊ μη κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
37.630,91
41.611,68
Ζημύεσ μετϊ από φόρουσ (α)
-574.078,74
-1.196.947,43
Αποθϋματα
133.109,83
127.474,57
Λοιπϊ ςυνολικϊ ϋςοδα μετϊ από φόρουσ (β)
-2.732,29
-12.903,82
Απαιτόςεισ από πελϊτεσ
1.376.380,34
1.228.567,82
υγκεντρωτικϊ ςυνολικϊ ϋςοδα μετϊ από φόρουσ (α)+(β)
-576.811,03
-1.209.851,25
Λοιπϊ κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα
600.306,77
694.701,06
Ζημύεσ μετϊ από φόρουσ ανϊ μετοχό-βαςικϊ ςε €
-4,7840
-10,8813
ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ
2.867.295,25
2.933.629,34
Προτεινόμενο μϋριςμα ανϊ μετοχό βαςικϊ (ςε €)
0,0000
0,0000
Ζημύεσ προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεςμϊτων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ & ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ
και ςυνολικών αποςβϋςεων
-273.780,09
-674.782,54
Μετοχικό Κεφϊλαιο (α)
3.600.000,00
3.300.000,00
ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ
Λοιπϊ ςτοιχεύα Καθαρόσ Θϋςησ (β)
-3.755.432,17
-3.478.621,14
ποςϊ εκφραςμϋνα ςε ευρώ
ύνολο Καθαρόσ Θϋςησ (γ) = (α) + (β)
-155.432,17
-178.621,14
1/1-31/12/2015
1/1-31/12/2014
Μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ
0,00
0,00
Ίδια κεφϊλαια ϋναρξησ χρόςεωσ (1/1/2015 και 1/1/2014)
-178.621,14
1.031.230,11
Προβλϋψεισ / Λοιπϋσ μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
88.331,45
47.793,60
Ζημύεσ μετϊ από φόρουσ
-574.078,74
-1.196.947,43
Βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ
1.990.000,00
1.996.348,92
-752.699,88
-165.717,32
Λοιπϋσ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
944.395,97
1.068.107,96
Αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου
600.000,00
0,00
ύνολο υποχρεώςεων (δ)
3.022.727,42
3.112.250,48
Διανεμηθϋντα μερύςματα
0,00
0,00
Καθαρϊ ποςϊ καταχωρημϋνα απευθεύασ ςτα Ίδια Κεφϊλαια
-2.732,29
-12.903,82
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ & ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ (γ) + (δ)
2.867.295,25
2.933.629,34
Μεταφορϊ αποθεματικών
0,00
0,00
Λοιπϊ ςτοιχεύα μεταβολών ιδύων κεφαλαύων
0,00
0,00
ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ίδια κεφϊλαια λόξησ χρόςεωσ (31/12/2015 και 31/12/2014)
-155.432,17
-178.621,14
ποςϊ εκφραςμϋνα ςε ευρώ
Λειτουργικϋσ δραςτηριότητεσ
1/1-31/12/2015
1/1-31/12/2014
ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
Ειςπρϊξεισ από πελϊτεσ
3.247.944,90
4.864.841,21
Μεύωςη / (Αύξηςη) Απαιτόςεων
Πληρωμϋσ ςε εργαζόμενουσ
Πληρωμϋσ ςε προμηθευτϋσ, πιςτωτϋσ και εργαζόμενουσ
Σόκοι πληρωθϋντεσ
Πληρωμϋσ για φόρο ειςοδόματοσ
Καθαρέσ ταμιακέσ ροέσ από τισ λειτουργικέσ δραςτηριότητεσ
Επενδυτικϋσ δραςτηριότητεσ
Πληρωμϋσ για απόκτηςη ςυμμετοχών ςε θυγατρικϋσ και ςυγγενεύσ
Πληρωμϋσ για απόκτηςη ενςωμϊτων παγύων και ϊώλων ςτοιχεύων και
χρηματοοικονομικών ςτοιχεύων
Ειςπρϊξεισ από πώληςη ςυμμετοχών, ενςωμϊτων παγύων, ϊώλων
ςτοιχεύων και χρηματοοικονομικών ςτοιχεύων
Ειςπρϊξεισ από τόκουσ, μερύςματα και ενούκια των ςτοιχεύων
των επενδυτικών δραςτηριοτότων
Καθαρέσ ταμιακέσ ροέσ από επενδυτικέσ δραςτηριότητεσ
Φρηματοδοτικϋσ δραςτηριότητεσ
Ειςπρϊξεισ από αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου
Ειςπρϊξεισ από ληφθϋντα δϊνεια
Εξοφλόςεισ δανεύων
Μερύςματα πληρωθϋντα
Εξοφλόςεισ υποχρεώςεων από χρηματοδοτικϋσ μιςθώςεισ (χρεολύςια)
Καθαρέσ ταμιακέσ ροέσ από χρηματοδοτικέσ δραςτηριότητεσ
Καθαρό αύξηςη ταμιακών διαθεςύμων και ιςοδυνϊμων χρόςεωσ
Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα ςτην αρχό τησ χρόςεωσ
Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα ςτη λόξη τησ χρόςεωσ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ & Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΟ
Α.Δ.Σ. ΑΜ 173798

-345.570,32
-1.476.263,25
-2.023.417,85
-110.231,73
-707.538,25
0,00
-707.538,25

-193.240,42
-1.516.318,13
-2.973.165,90
-115.784,69
66.332,07
0,00
66.332,07

0,00

0,00

-38.077,67

-607.343,74

137,47

179.064,95

15.887,80
-22.052,40

9.168,52
-419.110,27

600.000,00
0,00
0,00
0,00
-6.348,92
593.651,08
-135.939,57
304.598,93
168.659,36

0,00
0,00
0,00
0,00
-17.155,73
-17.155,73
-369.933,93
674.532,86
304.598,93

1. Δεν υπϊρχουν επύδικεσ ό υπό διαιτηςύα διαφορϋσ δικαςτικών ό διαιτητικών οργϊνων που ενδϋχεται να ϋχουν
ςημαντικό επύπτωςη ςτην οικονομικό κατϊςταςη ό λειτουργύα τησ εταιρεύασ.
2. Η εταιρεύα ϋχει ελεγχθεύ από τισ φορολογικϋσ αρχϋσ ϋωσ και τη χρόςη 2010 και επομϋνωσ οι φορολογικϋσ τησ υποθϋςεισ
ϋχουν καταςτεύ οριςτικϋσ. Για τη χρόςη 2015 η εταιρεύα ϋχει υπαχθεύ ςτο φορολογικό ϋλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιςτών, όπωσ προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 65α Ν. 4174/2013.
3. Οι Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ τησ 31/12/2015 ϋχουν ςυνταχθεύ με τισ ύδιεσ Λογιςτικϋσ Αρχϋσ των Οικονομικών Καταςτϊςεων
τησ 31/12/2014 και ενοποιούνται με τη μϋθοδο τησ ολικόσ ενοπούηςησ ςτισ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ τησ "ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΑΕ".
4. Σα Λοιπϊ υνολικϊ Έςοδα μετϊ από φόρουσ αφορούν την αναγνώριςη των αναλογιςτικών κερδών/ζημιών που προκύπτουν
κατϊ την εκτύμηςη τησ υποχρϋωςησ των παροχών προσ τουσ εργαζόμενουσ.
5. Ο αριθμόσ του απαςχολούμενου προςωπικού τησ εταιρεύασ ςτο τϋλοσ τησ τρϋχουςασ χρόςεωσ ανερχόταν ςε 63
ϊτομα, ϋναντι 68 ςτο τϋλοσ τησ προηγούμενησ.
6. Οι κατωτϋρω ςυναλλαγϋσ αφορούν τισ ενδοεταιρικϋσ ςυναλλαγϋσ με τισ εταιρεύεσ του ομύλου
κατϊ την ϋννοια του ΔΛΠ 24.
ποςϊ ςε ευρώ
31/12/2015
31/12/2014
Πωλόςεισ υπηρεςιών
384.340,69
454.715,92
ε ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
Λόψη υπηρεςιών
216.018,47
Από ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
Τπόλοιπα τϋλουσ χρόςησ που προϋρχονται από πωλόςεισ αγαθών και υπηρεςιών
Απαιτόςεισ
31.018,65
Από ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
Τποχρεώςεισ
16.307,96
Προσ ςυγγενεύσ εταιρεύεσ
0,00
Αμοιβϋσ μελών Δ..
7. Προβλϋψεισ:
- Επιςφαλεύσ απαιτόςεισ:
- Λοιπϋσ:

Πειραιϊσ, 30 Απριλύου 2016
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ του Δ..

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΟ
Α.Δ.Σ. ΑΒ 340858

264.185,07

42.721,43
14.557,69
0,00
798.851,01
59.086,81
857.937,82

ΓΙΑ ΣΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

ΣΑΤΡΟ ΠΑΣΑΛΑ
Α.Δ.Σ. ΑΕ 616568 - Αρ. Αδεύασ O.E.E. 825 - Α' Σϊξησ

