ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010
(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιούμενες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . Ο αναγνώστης
που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς
και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση του Διαδικτύου www.ifet.gr όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
Οι παρακάτω Οικονομικές Καταστάσεις , η Έκθεση του Δ.Σ. και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή δημοσιεύθυκαν στην ιστιοσελίδα της εταιρείας www.ifet.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες

31.12.2010
17.918.027,34
5.118.711,41

31.12.2009
18.264.506,38
6.944.218,87

14.606.056,57

35.547.251,70

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
29.959.452,01
13.654.288,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
67.602.247,33
74.410.265,67
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.932.459,91
4.639.158,41
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
5.206.854,52
6.583.921,18
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
34.619.421,37
37.349.280,55
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
42.758.735,80
48.572.360,14
Μετοχικό Κεφάλαιο
24.719.816,29
24.719.816,29
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας
123.695,24
1.118.089,24
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (β)
24.843.511,53
25.837.905,53
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α)+ (β)
67.602.247,33
74.410.265,67
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Ο διενεργηθείς σε παρελθούσα χρήση τακτικός φορολογικός έλεγχος που αφορούσε τις χρήσεις 19921998 προσδιόρισε φορολογικές διαφορές ποσού € 3.044.276. Κατόπιν προσφυγής της εταιρείας και της
εν συνεχεία απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έχει ανασταλεί η εκτέλεση των σχετικών
φύλλων ελέγχου. Σύμφωνα με την επιστολή της νομικής υπηρεσίας της εταιρείας, επί των ανωτέρω
προσφυγών εκδόθηκαν αποφάσεις του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου, με τις οποίες έγιναν δεκτές οι εν λόγω προσφυγές. Επειδή το ΕΘΕΚ είναι
αναρμόδιο για την ακύρωση των φύλλων ελέγχου, κάθε μία πράξη αναπέμπεται στην ΔΟΥ ΦΑΒΕ
Αθηνών για τις νόμιμες ενέργειες.
Η εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων των άρθρων 2-13 του ν.3888/2010 περαίωσε τις εκκρεμείς
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων της απορροφώμενης
εταιρείας ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε. ,οι οποίες αφορούν τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009. Κατά την διάρκεια της
χρήσεως 2011, ο φορολογικός έλεγχος που διεξήχθη για την διαχειριστική περίοδο 2009 προσδιόρισε
φορολογικές διαφορές συνολικού ποσού € 1.572.295,75, οι οποίες συμψηφίστηκαν με την φορολογητέα
ζημιά της χρήσεως 2009 .
Οι φορολογικές δηλώσεις της κλεεόμενης χρήσεως 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές,
με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά τον
χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.
2. Επί των παγίων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση ποσού € 1.500.000,00 υπέρ της Τράπεζας
Πειραιώς για δανεισμό, το υπόλοιπο του οποίου ανέρχονταν την 31.12.2010 σε € 273.115,70.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία την 31.12.2009 ήταν 75 άτομα και
αντίστοιχα την 31.12.2010 ήταν 66 άτομα, μείωση η οποία οφείλεται σε συνταξιοδότηση του
προσωπικού.
4. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (γήπεδα και οικόπεδα) αναπροσαρμόστηκαν την 31.12.2009, πρώτη
φορά μετά την έναρξη εφαρμογής των ΔΠΧΑ (χρήση 2007), στην αγοραία αξία τους όπως αυτή
προσδιορίστηκε από την μελέτη εκτίμησης που εκπονήθηκε από εγκεκριμένο ορκωτό πραγματογνώμονα
ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο ΔΛΠ 16. Από την εν λόγω
αναπροσαρμογή πρόεκυψε καθαρή υπεραξία, η οποία κατά την 31.12.2010 ανέρχεται σε ποσό €
12.304.252,.και είναι καταχωρημένη στην καθαρή θέση.
5. Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται την 31.12.2010 ως εξής : α) πρόβλεψη
αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία € 1.563.104,29, β) πρόβλεψη επισφαλών
απαιτήσεων € 977.514,53, γ) πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου € 131.786,90. Τα
αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 2010 επιβαρύνθηκαν με € 391.997,30 για τη περίπτωση α .
6. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11.03.2011, αποφάσισε την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 10.000.000,00, με καταβολή μετρητών και ισόποση
αύξηση της ονομαστικής αξίας της μίας και μόνης ονομαστικής μετοχής στο ποσό των € 34.719.816,29.
Μέχρι την σύνταξή των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει η ολοκληρωθεί η διαδικασία της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου αφού δεν έχει καταβληθεί από τον μονομέτοχο το ποσό της αύξησης.
7. Η εταιρεία έλαβε ομόλογα μηδενικού επιτοκίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010,
συνολικής ονομαστικής αξίας € 23.061.538,82 έναντι ισόποσων απαιτήσεων (χρήσεων 2007, 2008,
2009) από Νοσοκομεία.
8. Τα μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντακάτου Χρυσάνθη και Οικονομόπουλος Θεοφάνης έχουν υποβάλλει τις
παραιτήσεις των από μέλη του Δ.Σ. / Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. Η αντικατάστασή τους ή μη τελεί υπό την έγκριση της
ΕΓΔΕΚΟ.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΜΦΑΣΗΣ : Ανέλεγκτη φορολογική χρήση
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΜΕΛΟΣ

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009
Σύνολο κύκλου εργασιών
22.891.304,88
29.858.805,72
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
2.168.120,00
1.305.023,71
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
3.527,47
-2.492.528,63
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο
-921.361,01
-3.857.722,24
Μείον φόροι
0,00
-463,45
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο
-921.361,01
-3.858.185,69
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
0,00
0,00
Μετόχους Μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή -(σεΕυρώ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31.12.2010
31.12.2009
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2010 και
25.837.905,53
20.089.116,62
01.01.2009 αντίστοιχα)
Ζημιές της χρήσεως μετά από φόρους
-921.361,01
-3.858.185,69
Ζημιές από συγχώνευση
-9.139.776,65
24.916.544,52
7.091.154,28
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από συγχώνευση
3.653.370,00
Αύξηση αποθεματικών από συγχώνευση
2.690.940,83
Διαφορές Αναπροσαρμογής ενσώματων παγίων
-98.188,42
12.402.440,42
Διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ ευθείας στην
25.155,43
καθαρή θέση
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2010 και
24.843.511,53
25.837.905,53
31.12.2009 αντίστοιχα)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
-921.361,01
-3.857.722,24
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
358.282,04
538.968,65
Συναλλαγματικές διαφορές
-27.724,94
Προβλέψεις
50.548,00
Λοιπά έξοδα
190.831,69
Χρεωστικοί τόκοι
567.298,36
829.338,66
Πιστωτικοί τόκοι
-691,92
-3.113,70
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
1.825.507,46
-1.585.547,64
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
4.421.573,65
-5.856.431,93
(Μείωση)
/ αύξηση
υποχρεώσεων (πλην
-2.729.859,18
9.927.349,07
τραπεζών)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
3.734.404,15
-7.159,13
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Πληρωμές για δάνεια και τόκους
Σύνολο
εισροών
/
(εκροών)
από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

-11.803,00

-8.666,80

-11.803,00

-8.666,80

1.008.306,09
-3.139.203,29

5.006.781,09
-4.694.579,12

-2.130.897,20

312.201,97

1.591.703,95

296.376,04

665.358,03

368.981,99

2.257.061,98

665.358,03

Παλλήνη, 27 Μαίου 2011
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