
Αρμόδια Αρχή: Υπουργεία Περιφεριακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.primarycare-Athens.eu 
Σύνθεση ΔΣ ή διαχειριστές: Καρταπάνης Ανδρέας- Πρόεδρος Δ.Σ 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Μαντζαβίνος Δημήτριος -Διευθύνων Σύμβουλος

Μαυραντώνης Σπυρίδων- Μέλος Κύκλος εργασιών 1.121.856 1.030.532

Καψαλάκη Χριστίνα- Μέλος Μικτά κέρδη 415.187 343.403

Κωνσταντίνα Ψώνη-Μέλος (175.746) (341.564)
Κέρδη  προ φόρων (305.977) (440.439)

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων: 

3 Απρίλιος 2017 Κέρδη  µετά από φόρους    (A) (300.415) (403.899)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (338) 456

Ορκωτός ελεγκτής :   ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΖΑ (AM ΣΟΕΛ 62591) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (300.753) (403.443)

Ελεγκτική εταιρία : GRANT THORNTON (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνωμη χωρίς επιφύλαξη/Με έμφαση θέματος Κατανέµονται σε:

Μετόχους Εταιρείας (300.415) (403.899)

            Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (€) (0,904) (1,215)

31/12/2016 31/12/2015
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 

(61.729) (217.087)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 251.276 293.636

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 90.516 84.817

Αποθέµατα 4.107 3.792

Απαιτήσεις από πελάτες &  Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 68.746 202.040 31/12/2016 31/12/2015

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 28.967 38.470 (1.658.993) (1.255.549)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  443.613 622.755 Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (300.415) (403.899)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 0 0

Μετοχικό κεφάλαιο 997.002 997.002 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης (2.956.748) (2.655.995) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (338) 456

Σύνολο Καθαρής Θέσης (1.959.746) (1.658.993) (1.959.746) (1.658.993)

Προβλέψεις/λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 215.458 211.511

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.187.901 2.070.237

Σύνολο υποχρεώσεων 2.403.359 2.281.748

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 443.613 622.755

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (305.977) (440.439) 2. Δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων .
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 3.Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση

Αποσβέσεις 114.017 124.477  στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 40.000 €. 

Προβλέψεις 568 46.034 4. Το προσωπικό της Εταιρίας  την 31.12.2016 ήταν 16 (2015:16) εργαζόµενοι.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 93.627 96.060

Λοιπά  38.318 15.414

42.198 939

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (315) 4.701 Εισροές 147.425
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 56.670 17.823 Εκροές 223.267

147.209 252.471 Απαιτήσεις 23.851
Μείον: Υποχρεώσεις 931.249

(107.181) (96.060) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 70.236
Καταβεβλημένοι φόροι 0 0 Απαιτησεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0

79.135 21.420 Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0
Επενδυτικές δραστηριότητες 7. Λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες:
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων

(71.658) (8.155)
Τόκοι εισπραχθέντες 3 3

(71.655) (8.152) 8. Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών  έχουν συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο .

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 10. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικές προβλέψεις για πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ποσό € 129.828
Δάνεια αναληφθέντα/(πληρωθέντα) (16.983) 271 11.Την 31/12/2016 η Εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές της μητρικής εταιρείας

(16.983) 271

(9.503) 13.539

38.470 24.931
28.967 38.470

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΨΑΛΑΚΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΔΤ ΑΕ 140679  ΑΔΤ Ν294701 ΑΔΤ Μ297177 ΑΔΤ ΑΚ 095515
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ  Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 13646

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Αθήνα, 03 Απριλίου 2017

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της BIO-CHECK INT.  Α.Ε.περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με 
έδρα το Μαρούσι Λ.Κηφισίας & Ερ.Σταυρού 4.
Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΥΓΕΙΑ, Y-LOGIMED A.E. κατέχει ποσοστό συμμετοχής 100%.

Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη 45.630 ευρώ  για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας 
παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση  9.20 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

6. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας  στη λήξη της 
τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

5.Τα αποτελέσματα  της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με ποσό € 154 χιλ. που προκύπτει από τα όσα ορίζονται βάσει του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (Rebate και 
Claw-back). (Σημείωση A. Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και σημείωση 9.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις – Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού  των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+ (β)+ (γ) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες:

BIO-CHECK INT. A.E. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1773/01/Β/86/1772

ΒΕΝΤΗΡΗ 1  & ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ  ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 BIO-CHECK INT Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή 
άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

9.  Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης. Δεν έχουν επέλθει  αλλαγές σε εκτιμήσεις, διορθώσεις 
λογιστικού λάθους.

12.Η έμφαση που δηλώνει ο Ορκωτός Ελεγκτής στηρίζεται στο γεγονός ότι  το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει 
περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας  και στο συνεπακόλουθο αρνητικό 
κεφάλαιο κίνησης (βλ. αναλυτικά  στην σημείωση Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και σημείωση  11 των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων όπου παρατίθενται οι δράσεις της Διοίκησης της εταιρείας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης όπως είχε δημοσιευθεί (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


