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Διεύθυνςη διαδικτύου www.bioclinic-thessaloniki.gr ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ..

Ημερομηνύα ϋγκριςησ από το Διοικητικό υμβούλιο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΟ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

των ετόςιων οικονομικών καταςτϊςεων 22 Ιουνύου 2017 ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΜΠΑΣΖΟΓΛΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ορκωτόσ Ελεγκτόσ Λογιςτόσ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΜΠΟΝΙΑ - Αρ.Μ. .Ο.Ε.Λ. 14941 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΝΟΤ ΜΕΛΟ

Ελεγκτικό εταιρεύα .Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Σύποσ ϋκθεςησ ελϋγχου ελεγκτών Με ςύμφωνη γνώμη

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Ενςώματα πϊγια ςτοιχεύα 11.620.043,89 12.055.786,89 Κύκλοσ εργαςιών 12.930.110,86 12.920.996,80

Επενδύςεισ ςε ακύνητα 0,00 0,00 Μικτϊ αποτελϋςματα (κϋρδη) 1.972.600,48 2.054.984,59

Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα 0,00 0,00 Κϋρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεςμϊτων 441.493,23 1.121.914,11

υμμετοχϋσ ςε ςυνδεδεμϋνεσ επιχειρόςεισ 0,00 0,00 Ζημύεσ προ φόρων -289.127,39 288.431,20

Λοιπϊ μη κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα 15.470,00 15.270,00 Ζημύεσ μετϊ από φόρουσ (α) -166.554,93 25.273,13

Αποθϋματα 315.957,87 415.540,92 Λοιπϊ ςυνολικϊ ϋςοδα μετϊ από φόρουσ (β) 184.681,05 -23.756,37

Απαιτόςεισ από πελϊτεσ 4.038.838,74 5.163.646,41 υγκεντρωτικϊ ςυνολικϊ ϋςοδα μετϊ από φόρουσ (α)+(β) 18.126,12 1.516,76

Λοιπϊ κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα 3.758.869,89 3.165.676,23 Ζημύεσ μετϊ από φόρουσ ανϊ μετοχό-βαςικϊ ςε € -0,3978 0,0616

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 19.749.180,39 20.815.920,45 Προτεινόμενο μϋριςμα ανϊ μετοχό βαςικϊ (ςε €) 0,0000 0,0000

Κϋρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεςμϊτων

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ & ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ και ςυνολικών αποςβϋςεων 1.227.096,92 1.923.712,82

Μετοχικό Κεφϊλαιο (α) 1.448.702,00 1.418.600,00

Λοιπϊ ςτοιχεύα Καθαρόσ Θϋςησ (β) 748.545,06 309.599,94

ύνολο Καθαρόσ Θϋςησ (γ) = (α) + (β) 2.197.247,06 1.728.199,94

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Μακροπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ 0,00 18.775,56 Ίδια κεφϊλαια ϋναρξησ χρόςεωσ (1/1/2016 και 1/1/2015) 1.728.199,94 -245.767,33

Προβλϋψεισ / Λοιπϋσ μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ 2.449.034,42 2.739.189,17 Ζημύεσ μετϊ από φόρουσ -166.554,93 25.273,13

Βραχυπρόθεςμεσ δανειακϋσ υποχρεώςεισ 12.762.875,56 13.220.165,92 1.561.645,01 -220.494,20

Λοιπϋσ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ 2.340.023,35 3.109.589,86 Αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου 450.921,00 2.612.232,00

ύνολο υποχρεώςεων (δ) 17.551.933,33 19.087.720,51 Διανεμηθϋντα μερύςματα 0,00 0,00

Καθαρϊ ποςϊ καταχωρημϋνα απευθεύασ ςτα Ίδια Κεφϊλαια 184.681,05 -663.537,86

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ & ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ (γ) + (δ) 19.749.180,39 20.815.920,45 Μεταφορϊ αποθεματικών 0,00 0,00

Λοιπϊ ςτοιχεύα μεταβολών ιδύων κεφαλαύων 0,00 0,00

Ίδια κεφϊλαια λόξησ χρόςεωσ (31/12/2016 και 31/12/2015) 2.197.247,06 1.728.199,94

Λειτουργικϋσ δραςτηριότητεσ 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Ειςπρϊξεισ από πελϊτεσ 13.519.567,04 10.576.449,88

Μεύωςη / (Αύξηςη) Απαιτόςεων 5.569,57 -1.082.852,39 1. Επύ των ακινότων τησ εταιρεύασ δεν υφύςτανται εμπρϊγματα βϊρη.

Πληρωμϋσ ςε εργαζόμενουσ -4.622.490,55 -4.635.590,96 2. Δεν υπϊρχουν επύδικεσ ό υπό διαιτηςύα διαφορϋσ δικαςτικών ό διαιτητικών οργϊνων που ενδϋχεται να ϋχουν

Πληρωμϋσ ςε προμηθευτϋσ, πιςτωτϋσ και εργαζόμενουσ -6.325.292,59 -4.541.767,62 ςημαντικό επύπτωςη ςτην οικονομικό κατϊςταςη ό λειτουργύα τησ εταιρεύασ.

Σόκοι πληρωθϋντεσ -752.993,88 -816.942,12 3. Η εταιρεύα δεν ϋχει ελεγχθεύ από τισ φορολογικϋσ αρχϋσ για τισ χρόςεισ 2008-2010 και επομϋνωσ οι φορολογικϋσ

1.824.359,59 -500.703,21 τησ υποθϋςεισ δεν ϋχουν καταςτεύ οριςτικϋσ. Η εταιρεύα εκτιμϊ ότι για τισ ανϋλεγκτεσ χρόςεισ δεν θα προκύψουν

Πληρωμϋσ για φόρο ειςοδόματοσ 0,00 0,00  πρόςθετοι φόροι και δεν ϋχει διενεργόςει ςχετικό πρόβλεψη.

Καθαρέσ ταμιακέσ ροέσ από τισ λειτουργικέσ δραςτηριότητεσ      1.824.359,59 -500.703,21 4. Οι Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ τησ 31/12/2016 ϋχουν ςυνταχθεύ με τισ ύδιεσ Λογιςτικϋσ Αρχϋσ των Οικονομικών Καταςτϊςεων

Επενδυτικϋσ δραςτηριότητεσ  τησ 31/12/2015 και ενοποιούνται με τη μϋθοδο τησ ολικόσ ενοπούηςησ ςτισ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ τησ "ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΑΕ".

Πληρωμϋσ για απόκτηςη ςυμμετοχών ςε θυγατρικϋσ και ςυγγενεύσ 0,00 0,00 5. Σα Λοιπϊ υνολικϊ Έςοδα μετϊ από φόρουσ αφορούν την αναγνώριςη των αναλογιςτικών κερδών/ζημιών

Πληρωμϋσ για απόκτηςη ενςωμϊτων παγύων και ϊώλων ςτοιχεύων και που προκύπτουν κατϊ την εκτύμηςη τησ υποχρϋωςησ των παροχών προσ τουσ εργαζόμενουσ.

χρηματοοικονομικών ςτοιχεύων -395.837,65 -323.511,32 6. Ο αριθμόσ του απαςχολούμενου προςωπικού τησ εταιρεύασ ςτο τϋλοσ τησ τρϋχουςασ χρόςεωσ ανερχόταν ςε 224 ϊτομα, 

Ειςπρϊξεισ από πώληςη ςυμμετοχών, ενςωμϊτων παγύων, ϊώλων ϋναντι 219 ςτο τϋλοσ τησ προηγούμενησ.

ςτοιχεύων και χρηματοοικονομικών ςτοιχεύων 41.149,92 36.993,91 7. Σα ποςϊ των αγορών και των πωλόςεων παροχόσ υπηρεςύασ από και προσ τα ςυνδεδεμϋνα μϋρη όπωσ αυτϊ ορύζονται από

Ειςπρϊξεισ από τόκουσ, μερύςματα και  ενούκια των ςτοιχεύων το Δ.Λ.Π. 24, καθώσ και τα υπόλοιπα των απαιτόςεων και των υποχρεώςεων των ςυνδεδεμϋνων εταιρειών ϋχουν ωσ εξόσ:

των επενδυτικών δραςτηριοτότων 181.976,80 278.615,54 ποςϊ ςε ευρώ 31/12/2016 31/12/2015

Καθαρέσ ταμιακέσ ροέσ από επενδυτικέσ δραςτηριότητεσ -172.710,93 -7.901,87 Πωλόςεισ υπηρεςιών

Φρηματοδοτικϋσ δραςτηριότητεσ ε ςυγγενεύσ εταιρεύεσ 370.693,66 464.295,06

Ειςπρϊξεισ από αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου 450.921,00 2.612.232,00 Λόψη υπηρεςιών

Ειςπρϊξεισ από ληφθϋντα δϊνεια 0,00 0,00 Από ςυγγενεύσ εταιρεύεσ 192.369,11 211.751,65

Εξοφλόςεισ δανεύων -448.100,00 -1.500.000,00 Τπόλοιπα τϋλουσ χρόςησ που προϋρχονται από πωλόςεισ αγαθών και υπηρεςιών

Μερύςματα πληρωθϋντα 0,00 0,00 Απαιτόςεισ

Εξοφλόςεισ υποχρεώςεων από χρηματοδοτικϋσ μιςθώςεισ (χρεολύςια) -28.565,90 -40.752,29 Από ςυγγενεύσ εταιρεύεσ 32.660,86 46.388,49

Καθαρέσ ταμιακέσ ροέσ από χρηματοδοτικέσ δραςτηριότητεσ      -25.744,90 1.071.479,71 Τποχρεώςεισ

Καθαρό αύξηςη ταμιακών διαθεςύμων και ιςοδυνϊμων χρόςεωσ 1.625.903,76 562.874,63 Προσ ςυγγενεύσ εταιρεύεσ 10.288,74 10.925,59

Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα ςτην αρχό τησ χρόςεωσ 1.201.975,59 639.100,96 Αμοιβϋσ μελών Δ.. 63.640,00 57.840,00

Σαμιακϊ διαθϋςιμα και ιςοδύναμα ςτη λόξη τησ χρόςεωσ 2.827.879,35 1.201.975,59 8. Προβλϋψεισ:

- Επιςφαλεύσ απαιτόςεισ: 1.772.510,89

- Λοιπϋσ: 321.326,77

2.093.837,66

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.. Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΜΠΑΣΖΟΓΛΟΤ ΑΡΕΣΗ ΜΑΝΟΤΚΑ

Α.Δ.Σ. ΑΒ 340858 Α.Δ.Σ. ΑΚ 269640 Α.Δ.Σ. Ν 436742 - Αρ. Αδεύασ O.E.E. 10353 - Α' Σϊξησ

Θεςςαλονύκη, 22 Ιουνύου 2017

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 ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ τησ 31ησ Δεκεμβρύου 

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   Θ Ε   Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  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-thessaloniki.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικϋσ 

καταςτϊςεισ καθώσ και η ϋκθεςη ελϋγχου του ορκωτού ελεγκτό λογιςτό.

(Δημοςιευμϋνα βϊςει του Ν.2190, ϊρθρο 135 για επιχειρόςεισ που ςυντϊςςουν ετόςιεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ενοποιημϋνεσ και μη, κατϊ τα Δ.Λ.Π.)

από 1ησ Ιανουαρύου 2016 ϋωσ 31ησ Δεκεμβρύου 2016

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΦΡΗΗ
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 0057268204000 - Αρ.Μ.Α.Ε. 8632/62/Β/86/466 - Έδρα: Μητροπόλεωσ 86, Θεςςαλονύκη

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

http://www.bioiatriki.gr/

