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Ημερομηνία έγκριςησ από το Διοικητικό υμβούλιο ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΟ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

των ετήςιων οικονομικών καταςτάςεων 15  Ιουνύου 2018 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΝΟΤ ΜΕΛΟ

Ορκωτόσ Ελεγκτήσ Λογιςτήσ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΜΠΟΝΙΑ - Αρ.Μ. .Ο.Ε.Λ. 14941 ΛΑΜΠΡΟ ΜΑΚΚΑ ΜΕΛΟ

Ελεγκτική εταιρεία .Ο.Λ.  Α.Ε.Ο.Ε.

Σύποσ έκθεςησ ελέγχου ελεγκτών Με ςύμφωνη γνώμη - θϋμα ϋμφαςησ

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Ενςώματα πϊγια ςτοιχεύα 736.075,44 768.338,08 Κύκλοσ εργαςιών 2.862.427,87 3.265.393,11

Επενδύςεισ ςε ακύνητα 0,00 0,00 Μικτϊ αποτελϋςματα (ζημύεσ) -717.167,03 -237.171,18

Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα 429,40 565,00 Ζημύεσ προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεςμϊτων -798.045,74 -1.186.153,82

υμμετοχϋσ ςε ςυνδεδεμϋνεσ επιχειρόςεισ 0,00 0,00 Ζημύεσ προ φόρων -876.774,36 -1.300.792,44

Λοιπϊ μη κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα 41.889,18 36.730,91 Ζημύεσ μετϊ από φόρουσ (α) -865.091,81 -1.281.859,09

Αποθϋματα 98.166,89 114.527,05 Λοιπϊ ςυνολικϊ ϋςοδα μετϊ από φόρουσ (β) 650,52 -4.046,29

Απαιτόςεισ από πελϊτεσ 480.850,61 641.565,47 υγκεντρωτικϊ ςυνολικϊ ϋςοδα μετϊ από φόρουσ (α)+(β) -864.441,29 -1.285.905,38

Λοιπϊ κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα 252.261,43 394.355,29 Ζημύεσ μετϊ από φόρουσ ανϊ μετοχό-βαςικϊ ςε € -5,6542 -9,6380

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 1.609.672,95 1.956.081,80 Προτεινόμενο μϋριςμα ανϊ μετοχό βαςικϊ (ςε €) 0,0000 0,0000

Ζημύεσ προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεςμϊτων

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ & ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ και ςυνολικών αποςβϋςεων -669.067,66 -1.042.775,00

Μετοχικό Κεφϊλαιο (α) 4.590.000,00 3.990.000,00

Λοιπϊ ςτοιχεύα Καθαρόσ Θϋςησ (β) -4.915.778,84 -4.651.337,55

ύνολο Καθαρόσ Θϋςησ (γ) = (α) + (β) -325.778,84 -661.337,55

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016

Μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ 0,00 0,00 Ίδια κεφάλαια έναρξησ χρήςεωσ (1/1/2017 και 1/1/2016) -661.337,55 -155.432,17

Προβλϋψεισ / Λοιπϋσ μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ 77.200,40 76.186,78 Ζημύεσ μετϊ από φόρουσ -865.091,81 -1.281.859,09

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ 865.000,00 1.615.000,00 -1.526.429,36 -1.437.291,26

Λοιπϋσ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ 993.251,39 926.232,57 Αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου 1.200.000,00 780.000,00

ύνολο υποχρεώςεων (δ) 1.935.451,79 2.617.419,35 Διανεμηθϋντα μερύςματα 0,00 0,00

Καθαρϊ ποςϊ καταχωρημϋνα απευθεύασ ςτα Ίδια Κεφϊλαια 650,52 -4.046,29

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ & ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ (γ) + (δ) 1.609.672,95 1.956.081,80 Μεταφορϊ αποθεματικών 0,00 0,00

Λοιπϊ ςτοιχεύα μεταβολών ιδύων κεφαλαύων 0,00 0,00

Ίδια κεφάλαια λήξησ χρήςεωσ (31/12/2017 και 31/12/2016) -325.778,84 -661.337,55

Λειτουργικέσ δραςτηριότητεσ 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016

Ειςπρϊξεισ από πελϊτεσ 2.952.287,67 3.909.125,56

Μεύωςη / (Αύξηςη) Απαιτόςεων -103.891,96 82.875,94 1. Δεν υπϊρχουν επύδικεσ ό υπό διαιτηςύα διαφορϋσ δικαςτικών ό διαιτητικών οργϊνων που ενδϋχεται να ϋχουν 

Πληρωμϋσ ςε εργαζόμενουσ -1.585.445,03 -1.522.445,17 ςημαντικό επύπτωςη ςτην οικονομικό κατϊςταςη ό λειτουργύα τησ εταιρεύασ.

Πληρωμϋσ ςε προμηθευτϋσ, πιςτωτϋσ και εργαζόμενουσ -1.598.112,85 -2.609.040,64 2. Η εταιρεύα ϋχει ελεγχθεύ από τισ φορολογικϋσ αρχϋσ ϋωσ και τη χρόςη 2010 και επομϋνωσ οι φορολογικϋσ τησ υποθϋςεισ

Σόκοι πληρωθϋντεσ -77.564,15 -111.891,85  ϋχουν καταςτεύ οριςτικϋσ. Από τη χρόςη 2011 και μετϊ, η Εταιρεύα ελϋγχεται από Ορκωτό Ελεγκτό Λογιςτό (ημεύωςη 10 

-412.726,32 -251.376,16 τησ Ετόςιασ Οικονομικόσ Έκθεςησ).

Πληρωμϋσ για φόρο ειςοδόματοσ 0,00 0,00 3. Οι Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ τησ 31/12/2017 ϋχουν ςυνταχθεύ με τισ ύδιεσ Λογιςτικϋσ Αρχϋσ των Οικονομικών Καταςτϊςεων

τησ 31/12/2016 και ενοποιούνται με τη μϋθοδο τησ ολικόσ ενοπούηςησ ςτισ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ τησ "ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΑΕ".

Καθαρέσ ταμιακέσ ροέσ από τισ λειτουργικέσ δραςτηριότητεσ      -412.726,32 -251.376,16 4. Σα Λοιπϊ υνολικϊ Έςοδα μετϊ από φόρουσ αφορούν την αναγνώριςη των αναλογιςτικών κερδών/ζημιών που προκύπτουν

Επενδυτικέσ δραςτηριότητεσ  κατϊ την εκτύμηςη τησ υποχρϋωςησ των παροχών προσ τουσ εργαζόμενουσ.

Πληρωμϋσ για απόκτηςη ςυμμετοχών ςε θυγατρικϋσ και ςυγγενεύσ 0,00 0,00 5. Ο αριθμόσ του απαςχολούμενου προςωπικού τησ εταιρεύασ ςτο τϋλοσ τησ τρϋχουςασ χρόςεωσ ανερχόταν ςε 77

Πληρωμϋσ για απόκτηςη ενςωμϊτων παγύων και ϊώλων ςτοιχεύων και  ϊτομα, ϋναντι 77 ςτο τϋλοσ τησ προηγούμενησ.

χρηματοοικονομικών ςτοιχεύων -96.579,84 -207.259,07 6. Σα ποςϊ των αγορών και των πωλόςεων παροχόσ υπηρεςύασ από και προσ τα ςυνδεδεμϋνα μϋρη όπωσ αυτϊ ορύζονται από

Ειςπρϊξεισ από πώληςη ςυμμετοχών, ενςωμϊτων παγύων, ϊώλων το Δ.Λ.Π. 24, καθώσ και τα υπόλοιπα των απαιτόςεων και των υποχρεώςεων των ςυνδεδεμϋνων εταιρειών ϋχουν ωσ εξόσ:

ςτοιχεύων και χρηματοοικονομικών ςτοιχεύων 0,00 14.521,96

Ειςπρϊξεισ από τόκουσ, μερύςματα και  ενούκια των ςτοιχεύων ποςά ςε ευρώ 31/12/2017 31/12/2016
των επενδυτικών δραςτηριοτότων 7.658,08 7.825,23 Πωλήςεισ

Καθαρέσ ταμιακέσ ροέσ από επενδυτικέσ δραςτηριότητεσ -88.921,76 -184.911,88 ε ςυγγενεύσ εταιρεύεσ 224.923,26 339.429,51

Φρηματοδοτικέσ δραςτηριότητεσ Αγορέσ
Ειςπρϊξεισ από αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου 1.200.000,00 780.000,00 Από ςυγγενεύσ εταιρεύεσ 202.049,02 227.902,17

Ειςπρϊξεισ από ληφθϋντα δϊνεια 0,00 0,00 Από λοιπϊ ςυνδεδεμϋνα μϋρη 7.916,60 960,00

Εξοφλόςεισ δανεύων -750.000,00 -375.000,00 Τπόλοιπα τϋλουσ χρόςησ που προϋρχονται από πωλόςεισ αγαθών και υπηρεςιών

Μερύςματα πληρωθϋντα 0,00 0,00 Απαιτήςεισ

Εξοφλόςεισ υποχρεώςεων από χρηματοδοτικϋσ μιςθώςεισ (χρεολύςια) 0,00 0,00 Από ςυγγενεύσ εταιρεύεσ 13.534,63 34.750,15

Καθαρέσ ταμιακέσ ροέσ από χρηματοδοτικέσ δραςτηριότητεσ      450.000,00 405.000,00 Τποχρεώςεισ

Καθαρό αύξηςη ταμιακών διαθεςύμων και ιςοδυνϊμων χρόςεωσ -51.648,08 -31.288,04 ε ςυγγενεύσ εταιρεύεσ 72.539,02 16.864,06

Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα ςτην αρχό τησ χρόςεωσ 137.371,32 168.659,36 ε λοιπϊ ςυνδεδεμϋνα μϋρη 6.956,60 0,00

Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα ςτη λόξη τησ χρόςεωσ 85.723,24 137.371,32 Αμοιβϋσ μελών Δ.. 0,00 0,00

7. Προβλϋψεισ:

- Επιςφαλεύσ απαιτόςεισ: 535.127,55

- Λοιπϋσ: 77.200,40

612.327,95

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ & Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.. ΓΙΑ ΣΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΟ ΣΑΤΡΟ ΠΑΣΑΛΑ

Α.Δ.Σ. ΑΜ 173798 Α.Δ.Σ. ΑΒ 340858 Α.Δ.Σ. ΑΕ 616568 - Αρ. Αδεύασ O.E.E. 825 - Α' Σϊξησ

Πειραιϊσ, 15  Ιουνύου 2018

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ

ποςϊ εκφραςμϋνα ςε ευρώ

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποςϊ εκφραςμϋνα ςε ευρώ

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ

ποςϊ εκφραςμϋνα ςε ευρώ ποςϊ εκφραςμϋνα ςε ευρώ

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ τησ 31ησ Δεκεμβρίου 2017 ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΝΘΕΗ Δ..

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.

(Δημοςιευμένα βάςει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήςεισ που ςυντάςςουν ετήςιεσ οικονομικέσ καταςτάςεισ ενοποιημένεσ και μη, κατά τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Φ.Α.)

από 1ησ Ιανουαρίου 2017 έωσ 31ησ Δεκεμβρίου 2017

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΦΡΗΗ
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 0044465607000 - Αρ.Μ.Α.Ε. 62097/02/Β/06/134 - Έδρα: Υιλελλήνων 34, Πειραιάσ

ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Β Ι Ο Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η  Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

http://www.bioiatriki.gr/

