ΑΛΦΑLAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(δημοσιευμένα βάσει του κν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)
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 ΑΛΦΑLAB
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη
διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έδρα:

Γ. Αναστασίου 11, 11524, Αθήνα

Αρ. Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών

29368/01/Β/93/390

Αρμόδια εποπτική αρχή:

Γ.Ε.Μ.Η. (Αρ: 1953001000)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε €)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2016 και
01.01.2015 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2016 και
31.12.2015 αντίστοιχα)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Μαυρέλος

Διευθύνων Σύμβουλος:

Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος:

Δημήτριος Καλαμπόκης

Μέλος:

Ευστράτιος Κιρμουτσέλης

Μέλος:

Γεώργιος Σκούρτης

31/12/2015

(99.746,80)
75.563,16

(103.599,09)
3.852,29

(24.183,64)

(99.746,80)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έμμεση μέθοδος (ποσά εκφρασμένα σε €)

Ημερομηνία Έγκρισης των ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων:

3/4/2017

Νόμιμη Ελέγκτρια:

Πελαγία Καζά (Α.Μ.ΣΟΕΛ 62591)

Ελεγκτική Εταιρεία:

Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη με έμφαση θέματος

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:

31/12/2016

www.alab.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
31/12/2016

31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

154.851,35
5.167,34
40.410,75
268.375,58
474.630,64
112.122,20
1.055.557,86

162.019,62
5.500,55
39.133,93
213.086,60
515.419,01
57.113,09
992.272,80

ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

58.600,00
(82.783,64)
(24.183,64)
0,00
144.593,18
8.525,89
926.622,43
1.079.741,50
1.055.557,86

58.600,00
(158.346,80)
(99.746,80)
8.525,86
126.310,81
48.600,09
908.582,84
1.092.019,60
992.272,80

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν
τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές ασώματων παγίων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης

01/01-31/12/2016

01/01-31/12/2015

149.171,02

95.797,84

(55.288,98)
42.356,87

(2.781,83)
27.619,25

27.330,25

9.639,72

8.346,59
22.744,73
171.915,75
(2.928,80)
0,00

(57.895,70)
(23.418,56)
72.379,28
(7.174,87)
0,00

168.986,95

65.204,41

(36.086,28)
(2.831,69)
0,00

(8.882,93)
(1.547,06)
0,42

(38.917,97)

(10.429,57)

(48.600,06)

(44.214,24)

(48.600,06)

(44.214,24)

81.468,92

10.560,60

18.944,70
100.413,62

8.384,10
18.944,70

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε €)
01/01-31/12/2016

01/01-31/12/2015

Κύκλος εργασιών
2.050.243,65
Μεικτά κέρδη (ζημίες)
106.353,31
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
99.207,52
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
86.147,35
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)
79.236,76
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας:
79.236,76
Μετόχους μειοψηφίας:
0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (β)
(3.673,60)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (α)+(β)
75.563,16
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας:
75.563,16

2.175.960,46
60.487,55
(35.424,67)
(60.491,05)
(46.092,56)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

(46.092,56)
0,00
49.944,85
3.852,29
3.852,29

3,7782

0,1926

145.626,97

64.640,84

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 1.000,00 Ευρώ που αφορά ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις. 2) Τα ποσά των εσόδων, εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα: α) Έσοδα:
€ 1.214.593,15 β) Έξοδα: € 64.765,92, γ) Απαιτήσεις: € 360.741,90,δ) Υποχρεώσεις: 249.399,97
ε) Λοιπές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ομίλου MIG & Πειραιώς i. € 46.045,9, ii. απαιτήσεις
€ 99.807,62 iii. υποχρεώσεις € 791,58 και Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και
μελών της διοίκησης: € 79.860,25 3) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» που έχει έδρα την Αθήνα,
και ενσωματώνεται με την μέθοδο ολικής ενοποίησης. 4) Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν
βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του σταθμισμένου μέσου
όρου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας. 5) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 03/04/2017 6) Ο αριθμός του
απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας ήταν 24 άτομα, ενώ της προηγούμενης
χρήσης 23 άτομα. 7) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και το οικονομικό έτος 2010. 8) Το
θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός
ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 έχει καταστεί
αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48
του κωδ. Ν. 2190/1920 περί συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, στην
ανωτέρω σημείωση γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών
της στοιχείων κατά ποσό € 80 χιλ. με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση
να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι παραπάνω συνθήκες
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία
για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Όπως αναφέρεται στην
σημείωση 10.2 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί
στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της και την
ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη
σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητάς της.

Αθήνα, 03 Απριλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.ΜΑΥΡΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: Χ 606341

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ 019698

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΝΑ Κ. ΠΑΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Ν 009865
Αρ. Αδ. ΟΕΕ: Α' 3910

