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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014
(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, 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 καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας Β Ι Ο Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας www.bioclinic-piraeus.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.
Αρμόδια Υπηρεσία:
Περ. Ενότητα Πειραιά
Διεύθυνση διαδικτύου
www.bioclinic-piraeus.gr
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
31 Μαρτίου 2015
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΠΑΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΑΝΙΛΑΣ - Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16451
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΚΑΣ
ΜΕΛΟΣ
Ελεγκτική εταιρεία
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2014
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2014
Ενσώματα πάγια στοιχεία
841.274,21
Επενδύσεις σε ακίνητα
0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
0,00
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
41.611,68
Αποθέματα
127.474,57
Απαιτήσεις από πελάτες
1.228.567,82
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
694.701,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.933.629,34

31/12/2013
645.463,27
0,00
1.572,83
0,00
285.738,23
136.002,00
2.387.436,09
996.529,53
4.452.741,95

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (α)
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)

3.300.000,00
-3.478.621,14
-178.621,14

3.300.000,00
-2.268.769,89
1.031.230,11

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

2.933.629,34

4.452.741,95

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

0,00
47.793,60
1.996.348,92
1.068.107,96
3.112.250,48

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
1/1-31/12/2014
Εισπράξεις από πελάτες
4.864.841,21
Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων
-193.240,42
Πληρωμές σε εργαζόμενους
-1.516.318,13
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους
-2.973.165,90
Τόκοι πληρωθέντες
-115.784,69
66.332,07
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
0,00
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
66.332,07
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων και
χρηματοοικονομικών στοιχείων
-607.343,74
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων, άϋλων
στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων
179.064,95
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων
των επενδυτικών δραστηριοτήτων
9.168,52
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
-419.110,27
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
-17.155,73
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
-17.155,73
Καθαρή αύξηση ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων χρήσεως
-369.933,93
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως
674.532,86
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσεως
304.598,93
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 340183

6.350,10
36.054,99
2.007.154,55
1.371.952,20
3.421.511,84

1/1-31/12/2013
5.667.580,24
-255.100,04
-1.563.072,61
-3.676.935,46
-120.541,05
51.931,08
0,00
51.931,08
-83.709,79
17.549,60

31.037,67
-35.122,52

-17.816,04
-17.816,04
-1.007,48
675.540,34
674.532,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
31/12/2014
Κύκλος εργασιών
3.793.316,22
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες)
-159.601,36
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
-835.035,46
Ζημίες προ φόρων
-951.313,62
Ζημίες μετά από φόρους (α)
-1.196.947,43
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
-12.903,82
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)
-1.209.851,25
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε€
-10,8813
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή βασικά (σε €)
0,0000
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων
-674.782,54
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
1/1-31/12/2014
Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσεως (1/1/2014 και 1/1/2013)
1.031.230,11
Ζημίες μετά από φόρους
-1.196.947,43
-165.717,32
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
-12.903,82
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013)
-178.621,14

31/12/2013
3.843.521,22
343.940,30
-484.733,62
-581.677,00
-293.828,01
-6.963,76
-300.791,77
-2,6712
0,0000
-286.011,88

1/1-31/12/2013
1.332.021,88
-293.828,01
1.038.193,87
-6.963,76
1.031.230,11

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
2. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009-2010 και επομένως οι φορολογικές της
υποθέσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η εταιρεία εκτιμά ότι για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν θα προκύψουν πρόσθετοι
φόροι και δεν έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη.
3. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2014 έχουν συνταχθεί με τις ίδιες Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31/12/2013 και ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις Οικονομικές Καταστάσεις της "ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ".
4. Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους αφορούν την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών/ζημιών που προκύπτουν
κατά την εκτίμηση της υποχρέωσης των παροχών προς τους εργαζόμενους.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως ανερχόταν σε 68
άτομα, έναντι 69 στο τέλος της προηγούμενης.
6. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν τις ενδοεταιρικές συναλλαγές με τις εταιρείες του ομίλου
κατά την έννοια του ΔΛΠ 24.
ποσά σε ευρώ
31/12/2014
31/12/2013
Πωλήσεις υπηρεσιών
454.715,92
990.725,22
Σε συγγενείς εταιρείες
Λήψη υπηρεσιών
264.185,07
230.546,30
Από συγγενείς εταιρείες
Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
42.721,43
1.042.848,77
Από συγγενείς εταιρείες
Υποχρεώσεις
14.557,69
10.648,66
Προς συγγενείς εταιρείες
0,00
40.000,00
Αμοιβές μελών Δ.Σ.
7. Προβλέψεις:
- Επισφαλείς απαιτήσεις:
937.830,19
- Λοιπές:
47.793,60
985.623,79

Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 340858

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
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Α.Δ.Τ. ΑΕ 616568 - Αρ. Αδείας O.E.E. 825 - Α' Τάξης

