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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 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 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-thessaloniki.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις
καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.
Αρμόδια Υπηρεσία:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση διαδικτύου
www.bioclinic-thessaloniki.gr
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
31 Μαρτίου 2015
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΑΝΙΛΑΣ - Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16451
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΠΑΝΟΥ
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
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2014
Ενσώματα πάγια στοιχεία
13.219.508,52
Επενδύσεις σε ακίνητα
0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
237,86
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
16.120,00
Αποθέματα
393.972,89
Απαιτήσεις από πελάτες
4.013.958,27
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
2.958.808,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
20.602.605,99
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (α)
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)

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

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

1.244.216,00
-1.489.983,33
-245.767,33

47.381,42
2.440.841,89
14.731.716,31
3.628.433,70
20.848.373,32

20.602.605,99

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
1/1-31/12/2014
Εισπράξεις από πελάτες
15.386.034,38
Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων
-1.600.416,69
Πληρωμές σε εργαζόμενους
-4.708.297,68
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους
-9.595.376,67
Τόκοι πληρωθέντες
-787.571,49
-1.305.628,15
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
0,00
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
-1.305.628,15
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων και
χρηματοοικονομικών στοιχείων
-410.643,93
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων, άϋλων
στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων
25.319,20
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων
των επενδυτικών δραστηριοτήτων
160.684,57
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
-224.640,16
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
0,00
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
1.500.000,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
-42.064,91
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
1.457.935,09
Καθαρή αύξηση ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων χρήσεως
-72.333,22
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως
711.434,18
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσεως
639.100,96

31/12/2013
13.613.599,72
0,00
1.584,92
0,00
27.470,00
427.006,30
6.665.828,37
2.018.096,06
22.753.585,37
1.244.216,00
584.605,52
1.828.821,52

22.872,46
1.546.129,63
13.227.283,65
6.128.478,11
20.924.763,85

22.753.585,37

1/1-31/12/2013
16.364.468,82
-1.003.380,20
-4.828.932,02
-9.012.609,57
-796.014,33
723.532,70
0,00
723.532,70
-250.588,07
483,62

267.585,17
17.480,72

-150.000,00
0,00
-69.317,61
-219.317,61
521.695,81
189.738,37
711.434,18

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
31/12/2014
Κύκλος εργασιών
11.998.098,86
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες)
-96.587,49
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
-377.585,05
Ζημίες προ φόρων
-1.173.578,54
Ζημίες μετά από φόρους (α)
-2.027.104,27
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
-47.484,58
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)
-2.074.588,85
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε €
-5,6371
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή βασικά (σε €)
0,0000
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων
389.981,22
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)
1.828.821,52
Ζημίες μετά από φόρους
-2.027.104,27
-198.282,75
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
-47.484,58
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
0,00
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013)
-245.767,33

31/12/2013
11.376.132,95
732.252,70
-961.907,42
-1.729.472,63
-610.682,54
-10.248,63
-620.931,17
-1,6982
0,0000
-173.507,19

1/1-31/12/2013
2.599.752,69
-610.682,54
1.989.070,15
-10.248,63
-150.000,00
1.828.821,52

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
3. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008-2010 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.
4. 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".
5. 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.
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως ανερχόταν σε 214 άτομα,
έναντι 218 στο τέλος της προηγούμενης.
7. Τα ποσά των αγορών και των πωλήσεων παροχής υπηρεσίας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από
το Δ.Λ.Π. 24, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των συνδεδεμένων εταιρειών έχουν ως εξής:
ποσά σε ευρώ
31/12/2014
31/12/2013
Πωλήσεις υπηρεσιών
397.930,40
848.746,35
Σε συγγενείς εταιρείες
Λήψη υπηρεσιών
253.825,77
158.716,54
Από συγγενείς εταιρείες
Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
78.827,33
68.071,76
Από συγγενείς εταιρείες
Υποχρεώσεις
22.942,10
983.769,49
Προς συγγενείς εταιρείες
57.840,00
57.840,00
Αμοιβές μελών Δ.Σ.
8. Προβλέψεις:
- Επισφαλείς απαιτήσεις:
2.593.738,54
- Λοιπές:
254.930,45
2.848.668,99

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 340858

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 269640

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΕΤΗ ΜΑΝΟΥΚΑ
Α.Δ.Τ. Ν 436742 - Αρ. Αδείας O.E.E. 10353 - Α' Τάξης

