ΙΦΕΤ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου
από 1 Ιανουαρίου µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2007
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. την 9/4/2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους
στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.ifet.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά
οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία
αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της
Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης,
στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και
ανακατατάξεις κονδυλίων.
Κωνσταντίνος Λουράντος

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ι.Φ.Ε.Τ. Α.
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1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τον κύριο µέτοχο της εταιρείας «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»

Έκθεση εί των Οικονοµικών Καταστάσεων.

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία), .ου α.οτελούνται α.ό τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου

2007, και τις καταστάσεις α.οτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της

χρήσεως .ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και .ερίληψη των σηµαντικών λογιστικών .ολιτικών
και λοι.ές ε.εξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη .αρουσίαση αυτών των
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ.α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης,

ό.ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α.ό την Ευρω.αϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή .εριλαµβάνει σχεδιασµό,
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη
.αρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, α.αλλαγµένων α.ό ουσιώδη ανακρίβεια, .ου οφείλεται σε
α.άτη ή λάθος. Η

ευθύνη αυτή .εριλαµβάνει ε.ίσης

την ε.ιλογή και εφαρµογή κατάλληλων

λογιστικών .ολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων .ου είναι λογικές για τις .εριστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης ε.ί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα

µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυ.α, .ου είναι

εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυ.α. Τα Πρότυ.α αυτά α.αιτούν τη συµµόρφωσή µας µε

τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκο.ό την εύλογη
διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι α.αλλαγµένες α.ό ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος
.εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα

.οσά και τις .ληροφορίες .ου .εριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες
ε.ιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και .εριλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω α.άτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου
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αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υ.όψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και

εύλογη .αρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκο.ό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για

τις .εριστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης ε.ί της α.οτελεσµατικότητας του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος .εριλαµβάνει ε.ίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας

των λογιστικών .ολιτικών .ου εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων .ου έγιναν α.ό τη
∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής .αρουσίασης

των οικονοµικών καταστάσεων.

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια .ου έχουµε συγκεντρώσει είναι ε.αρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της γνώµης µας.

Αό τον έλεγχό µας ροέκυψαν τα εξής: 1. Στο υ.ό στοιχείο Ενεργητικού στην κατηγορία «Λοι.ά
στοιχεία ενεργητικού» .εριλαµβάνεται η αξία κτήσης µετοχών .οσού € 322.817,31 .ου αφορά την

συµµετοχή .οσοστού 10% στο µετοχικό κεφάλαιο της µη εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρείας «ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ.
Α.Ε.», οι οικονοµικές καταστάσεις της ο.οίας ελέγχονται α.ό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική

λογιστική αξία (καθαρή θέση) της εν λόγω συµµετοχής µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις της

31.12.2007 είναι αρνητική και κατά συνέ.εια τα ίδια κεφάλαια της ελεγχόµενης εµφανίζονται ισό.οσα

αυξηµένα. 2. Στο υ.ό στοιχείο Ενεργητικού στην κατηγορία «Λοι.ά στοιχεία ενεργητικού»

.εριλαµβάνεται .αγιωµένη α.αίτηση .οσού € 4.593 χιλ. α.ό τον µόνο µέτοχο της εταιρείας «Εθνικό

Οργανισµό Φαρµάκων» ο ο.οίος µε την α.ό 21.04.2008 (αρ. .ρωτ. 26597) ε.ιστολή του µας γνώρισε ότι
δεν α.οτελεί οφειλή του το εν λόγω .οσό. Εν αναµονή της οριστικής διευθέτησης του εν λόγω θέµατος η
εταιρεία δεν διενήργησε σχετική .ρόβλεψη για την ζηµία .ου ενδέχεται να .ροκύψει α.ό την µη

ανάκτηση της εν λόγω α.αίτησης. 3. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην .αραγρ. 6.5.7. των

ε.εξηγηµατικών σηµειώσεων ε.ί των οικονοµικών καταστάσεων, o διενεργηθείς σε .αρελθούσα χρήση

τακτικός φορολογικός έλεγχος .ου αφορούσε µέχρι και την χρήση 2001 .ροσδιόρισε φορολογικές
διαφορές .οσού € 3.004.276. Κατό.ιν .ροσφυγής της εταιρείας και της εν συνεχεία α.όφασης του

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έχει ανασταλεί η εκτέλεση των σχετικών φύλλων ελέγχου. Οι
φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2002 έως και 2007 δεν έχουν εξετασθεί α.ό τις φορολογικές αρχές,
µε συνέ.εια να υ.άρχει το ενδεχόµενο ε.ιβολής .ρόσθετων φόρων και .ροσαυξήσεων κατά το χρόνο

.ου θα εξετασθούν και οριστικο.οιηθούν. Η εταιρεία έναντι των συνολικών φορολογικών της

υ.οχρεώσεων, το ακριβές ύψος των ο.οίων δεν είναι δυνατόν να .ροβλεφθεί στο .αρόν στάδιο, έχει
σχηµατίσει µέχρι την 31.12.2007 σωρευτική .ρόβλεψη .οσού € 2.118.000.
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Γνώµη

Με εξαίρεση τις ε.ι.τώσεις των θεµάτων .ου µνηµονεύονται στην .ροηγούµενη .αράγραφο, κατά τη
γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις .αρουσιάζουν εύλογα α.ό κάθε ουσιώδη ά.οψη
την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της

ε.ίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση .ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυ.α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ό.ως αυτά υιοθετήθηκαν α.ό την Ευρω.αϊκή Ένωση.
Αναφορά εί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
 Η έκτακτη

α.ορρόφησης

Γενική Συνέλευση της 27.02.2008 α.οφάσισε, την συγχώνευση της εταιρείας δια
της

ανώνυµης

εταιρείας

µε

την

ε.ωνυµία

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.ΥΛ. Α.Ε.) σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 -5

του ν. 2166/93 και του αρθ. 78 του 2190/20. Ως ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού και της
λογιστικής κατάστασης µετασχηµατισµού ορίστηκε η 31/5 /2008.

 Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου .εριλαµβάνει τις .ληροφορίες .ου .ροβλέ.ονται α.ό τα
άρθρα 43α .αράγραφος 31 του Κ.Ν. 2190/20 και το .εριεχόµενο της είναι συνε.ές µε τις συνηµµένες

οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήνα 30/ Μαΐου / 2008
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ
Αντιρόσωος της

Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Βαρδάνης Γ. Πανάρετος
Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 15601
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2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 31/12/2007
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 31ης ∆εκεµβρίου 2007 (1/1/07-31/12/07)

(ποσά σε €)

Σηµ.
6.5.10
6.5.11

Έσοδα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Κέρδος λειτουργίας
Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έσοδα
Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδος περιόδου

6.5.12
6.5.11
6.5.11

6.5.13

Κέρδη ανά µετοχή

6.5.14

2007
41.652.845,95
(37.141.224,35)
4.511.621,60
895.311,40
(2.371.031,18)
(1.846.715,98)
(804.144,63)
385.041,21
17.181,46
402.222,67
(86.667,52)
315.555,15

2006
56.200.776,61
(51.032.530,76)
5.168.245,85
768.132,53
(2.153.618,73)
(1.510.712,59)
(1.163.990,68)
1.108.056,38
30.821,14
1.138.877,52
(658.957,99)
479.919,53

315.555,15

479.919,53
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3. Ισολογισµός 31/12/2007
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 8η εταιρική χρήση(1/1/-07-31/12/07)
Σηµ.
2007
2006
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
6.5.1
Ενσώµατα πάγια
4.900.173,90
5.103.694,94
6.5.9
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
271.957,93
374.429,01
Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
13.994,90
13.994,90
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Μετοχές
Λογαριασµοί προκαταβολών & πιστώσεων
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6.5.2
6.5.3
6.5.4

6.861.678,51
45.730.352,18
9.284.836,57
322.817,31
44.214,42
2.454.472,44

8.177.030,71
34.515.237,92
9.152.493,51
322.817,31
182.275,32
3.037.867,16

69.884.498,16

60.879.840,78

21.066.446,29
1.910.400,93
257.762,49

21.066.446,29
1.907.010,32
-54.402,05

23.234.609,71

22.919.054,56

6.5.9
6.5.7

336.404,88
3.564.871,99

352.208,44
4.092.349,79

6.5.8

41.390.165,98
341.053,51
1.017.392,09

32.816.583,87
682.252,03
17.392,09

69.884.498,16

60.879.840,78

6.5.5

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά που αναλογούν
στους µετόχους
Εκδοθέν κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Σωρευµένα κέρδη(ζηµίες)

6.5.6
6.5.6
6.5.6

Σύνολο καθαρής θέσης
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενη φόρολογική υποχρέωση
Μακροπρόθεσµες προβλέψεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 2007 ΙΦΕΤ Α.Ε.
Μετοχικό

Αποθε-

Αποτελέσµατα
εις νέον

ιδίων κεφαλαίων

21.066.446,29

1.907.010,32

(54.402,05)

22.919.054,56

3.390,61

(86.667,52)
(3.390,61)

(86.667,52)
0,00

402.222,67

402.222,67

257.762,49

23.234.609,71

Κεφάλαιο

Υπόλοιπο κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2006
Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων χρήσεως 2007
Αυξήσεις / Μειώσεις Μετοχικού κεφαλαίου
Καταθέσεις µετόχων για αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής ενσώµατων παγίων
Μειον κεφαλαιοπήθείσες
∆ιαφορές αποτίµησης χρηµατοπιστωτικών µέσων
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσµατα
Επιχορηγήσεις ενσώµατων παγίων
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσµατα
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσµατα
Φόρος εισοδήµατος και διαφορές φορολογικού ελέγχου
Λοιπές µεταβολές ιδίων κεφαλαίων
∆ιαφορές ενοποίησης
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσµατα
Κέρδη / Ζηµίες χρήσεως
Προτεινόµενα µερίσµατα
Υπόλοιπα την 31/12/2007

21.066.446,29

µατικά

1.910.400,93

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 2006 ΙΦΕΤ Α.Ε.
Μετοχικό

Αποθε-

20.895.084,31

1.768.598,21

Κεφάλαιο

Υπόλοιπο κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2005
Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων χρήσεως 2006
Αυξήσεις / Μειώσεις Μετοχικού κεφαλαίου
Καταθέσεις µετόχων για αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής ενσώµατων παγίων
Μειον κεφαλαιοπήθείσες
∆ιαφορές αποτίµησης χρηµατοπιστωτικών µέσων
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσµατα
Επιχορηγήσεις ενσώµατων παγίων
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσµατα
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσµατα
Φόρος εισοδήµατος και διαφορές φορολογικού ελέγχου
Λοιπές µεταβολές ιδίων κεφαλαίων
∆ιαφορές ενοποίησης
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσµατα
Κέρδη / Ζηµίες χρήσεως
Προτεινόµενα µερίσµατα
Υπόλοιπα την 31/12/2006

µατικά

171.361,98

εις νέον

-74.451,44

22.589.231,08

1.907.010,32

658.957,99
138.412,11

658.957,99

1.138.877,52

1.138.877,52

150.096,05

150.096,05

-54.402,05

22.919.054,56
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Σύνολο

ιδίων κεφαλαίων

171.361,98

138.412,11

21.066.446,29

Αποτελέσµατα

Σύνολο

5. Κατάσταση Ταµειακών Ροών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
2007
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες:
Καθαρά Κέρδη
Προσαρµογές στα Καθαρά Κέρδη:
Αποσβέσεις
Λειτουργικά κέρδη προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση απαιτήσεων από Πελάτες & λοιπούς
λογαριασµούς
Μείωση Αποθεµάτων
Αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

402.222,67

1.138.877,52

272.109,05

236.868,43

674.331,72

1.375.745,95

(11.259.990,45)

(11.791.811,82)

1.365.946,23

(1.773.453,01)

7.704.905,79

6.033.894,80

-1.514.806,71

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες:
Ταµειακές Εισροές:
Ταµειακές Εκροές:
Για αγορές παγίων

-1.514.806,71

-6.155.624,08

-6.155.624,08

-68.588,01

68.588,01

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες:
Ταµειακές Εισροές:
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Από τραπεζικά δάνεια
1.000.000,00
Μείωση ∆ιαθεσίµων κατά τη διάρκεια της χρήσης

2006

1.000.000,00

583.394,72

6.155.624,06

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αρχής

3.037.867,16

9.193.491,24

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τέλους χρήσης

2.454.472,44

3.037.867,18
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6. ΙΦΕΤ Α.Ε.

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε €)

6.1. Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία
Ίδρυση: Το Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) είναι ανώνυµη εταιρεία, του

Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ). Το ΙΦΕΤ ιδρύθηκε το 1991 έπειτα από τη συγχώνευση της τότε
Εθνικής Φαρµακοβιοµηχανίας (ΕΦ) και της Κρατικής Φαρµακαποθήκης (ΚΦ). Το 2001 ενσωµατώθηκε

στο ΙΦΕΤ η Φαρµέτρικα.

Σκοπός: Σκοπός του ΙΦΕΤ είναι γενικά η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών στο χώρο της ∆ηµόσιας

Υγείας και της Koινωνικής Ασφάλισης προς τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.

Έδρα: Η έδρα του ΙΦΕΤ βρίσκεται στην Παλλήνη Αττικής (18ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος)
Πρόεδρος: Κ. Λουράντος, Πρόεδρος του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αττικής.
∆ιευθύνων Σύµβουλος: Π. Μπράτσος
Προσωπικό: Στο ΙΦΕΤ εργάζονται 67 άτοµα, εκ των οποίων τα 29 είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.

6.2. Αντικείµενο ∆ραστηριοτήτων

Αποστολή του Ινστιτούτου Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας είναι η ανάπτυξη της έρευνας και
της τεχνογνωσίας στον τοµέα του φαρµάκου και η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών υγείας προς τον
πολίτη.

Με αποκλειστικό γνώµονα τη συµβολή στην προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας, το ΙΦΕΤ, υλοποιώντας τις
κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία µε τον Εθνικό

Οργανισµό Φαρµάκων, προσφέρει υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη και την επιστηµονική κοινότητα που
σχετίζεται µε την υγεία:

Ανάπτυξη µεθοδολογίας και διενέργεια µελετών βιοϊσοδυναµίας και βιοδιαθεσιµότητας
Άµεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε φάρµακα απαραίτητα για τη δηµόσια υγεία
Παραγωγή Μεθαδόνης, ποσίµων διαλυµάτων και δισκίων

Ανάπτυξη εφαρµογών οργάνωσης και µηχανογράφησης στο χώρο της υγείας
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Παροχή επίσηµης και έγκυρης πληροφόρησης στους επιστήµονες του χώρου της υγείας

6.3. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας που καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2007 –

31/12/2007 έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την

αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.)

6.4. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές
Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα γήπεδα και οικόπεδα απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στην αξία κτήσης των. Οι αξίες

αυτές απεικονίζονται µειωµένες κατά τις συσσωρεµένες αποσβέσεις .

Όλες οι άλλες δαπάνες

συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο,

κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους.

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή µέθοδο απόσβεσης,

καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές

εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως
εξής:

Κατηγορία παγίου

Ωφέλιµη ζωή

Μηχανήµατα & λοιπός εξοπλισµός

10 – 15 έτη

Κτίρια

Λοιπές εγκαταστάσεις

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα

80 έτη

5 – 10 έτη

5 – 10 έτη

5 – 10 έτη
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Αποθέµατα

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και

της ρευστοποιήσιµής τους αξίας. Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη κατά

το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του

σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, τις δαπάνες

παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγόµενα προϊόντα) και τις δαπάνες µεταφοράς τους στην

τοποθεσία που βρίσκονται.

Ειδικότερα τα αποθέµατα των εξειδικευµένων ανταλλακτικών των µηχανηµάτων, που αγοράζονται κατά

το στάδιο της αγοράς του µηχανήµατος, θεωρούνται αναπόσπαστο τµήµα της αξίας του µηχανήµατος και
αποσβένονται µαζί µε το µηχάνηµα, ενώ οι αντικαταστάσεις των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών

εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της αγοράς τους. Σε αντίθεση, τα αναλώσιµα υλικά συντήρησης των

µηχανηµάτων και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαµβάνονται στα αποθέµατα και

εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της ανάλωσής τους.
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά τη ζηµιά που προκύπτει από τις πιθανολογούµενες
επισφάλειες.
∆ιαθέσιµα

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις

όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας.
∆ικαιώµατα εργαζοµένων

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που απασχολούνται στην εταιρεία για την

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράτε
και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε

εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε

σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης

είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, των µακροπρόθεσµων οµολόγων

του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
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Προβλέψεις

Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα

παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης.

Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τραπεζικά ∆άνεια και ορισµένες άλλες µορφές

χρηµατοδότησης. ∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση της

εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται

στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. Επιπρόσθετα, η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι τα επιτόκια που

καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της

αγοράς και, συνεπώς, δεν συν τρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην

οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές.
Έσοδα

α. Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων), όταν

οι βασικοί κίνδυνοι και τα οφέλη, που διασυνδέονται µε την ιδιοκτησία των αγαθών, έχουν µεταβιβαστεί

στον αγοραστή. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασµό

αποτελεσµάτων) ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης του έργου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται, εάν υπάρχει σηµαντική αβεβαιότητα, όσον αφορά την ανάκτηση του

οφειλόµενου τιµήµατος ή την ενδεχόµενη επιστροφή των αγαθών.
Έξοδα

α. Λειτουργικές µισθώσεις

Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων άγονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως

έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.
β. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να απεικονίζονται

τα µισθούµενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (και να αποσβένονται), µε
180 χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ – ΑΤΤΙΚΗ • http://www.ifet.gr • e-mail: info@ifet.gr
τηλ..: +30 210 6603400 • fax: +30 210 6039636 • ΑΦΜ: 090064864

13

αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον εκµισθωτή ή τους εκµισθωτές. Το
κόστος της χρηµατοδότησης άγεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο που
καθίσταται δεδουλευµένο.

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 υπήρχε µία λειτουργική µίσθωση ενός Ε.Ι.Χ. οχήµατος.
Κόστος χρηµατοδότησης

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των συναφθέντων

δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων των

δεδουλευµένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν από τη βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων.
Φόρος εισοδήµατος

Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους

ετεροχρονισµένους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα

απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµιές) αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές

αρχές σε µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων,

εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην

οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήµατος της

χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, και οι τυχόν

πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Στην περίπτωση που ισχύουν

διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές επί των διανεµοµένων και µη διανεµοµένων κερδών, η

ποσοτικοποίηση της τρέχουσας φορολογίας γίνεται µε βάση τους θεσπισµένους συντελεστές φόρου της

κάθε κατηγορίας, ανάλογα µε το ποσό των κερδών που διανέµεται. Τούτο έχει ως συνέπεια τη

διαχρονική διαφοροποίηση του πραγµατικού φορολογικού συντελεστή, ανάλογα µε την ακολουθούµενη

πολιτική της εταιρείας στο θέµα της διανοµής ή µη των κερδών

Οι ετεροχρονισµένοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου που

θα ισχύουν κατά το χρόνο καταλογισµού τους, επί της διαφοράς µεταξύ της λογιστικής και της

φορολογικής βάσεως των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθµό που οι

διαφορές αυτές συνθέτουν ετεροχρονισµούς, που θα εξαλειφθούν στο µέλλον.

Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις κατά των φορολογικών αρχών αναγνωρίζονται µόνο στην
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έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν µελλοντικά κέρδη, που θα προσδώσουν φορολογικές

υποχρεώσεις µε τις οποίες θα µπορέσουν να συµψηφισθούν οι ετεροχρονισµένες φορολογικές

απαιτήσεις.

Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά την έκταση στην οποία δεν είναι πλέον

προφανές ότι η σχετική µελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα εξασφαλισθεί.
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα

και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Οι εκτιµήσεις

και οι παραδοχές που µπορούν να προκαλέσουν προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών

στοιχείων και υποχρεώσεων στα αµέσως επόµενα έτη αφορούν κυρίως τις ανέλεγκτες φορολογικά

χρήσεις.

Οι υποχρεώσεις για αναµενόµενους φόρους από έλεγχο, αναγνωρίζονται βάση εκτιµήσεων που

στηρίζονται σε προηγούµενους ελέγχους. Όταν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από

το αρχικό αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει το φόρο εισοδήµατος της περιόδου καταλογισµού. Οι

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι χρήσεις από το 2002 µέχρι σήµερα .

Ο προσδιορισµός του φόρου που θα προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο, αν και είναι αβέβαιος,

εκτιµάται ότι θα είναι ασήµαντος για τα µεγέθη της εταιρείας.

6.5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6.5.1. Ενσώµατα πάγια
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε τις µεταβολές των ενσώµατων παγίων της εταιρείας κατά τη διάρκεια
της περιόδου 1.1.2007 έως 31.12.2007.
Γήπεδα
Οικόπεδα
Απογραφή 1/1/07
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31/12/07

270.756,75
0,00
0,00
270.756,75

Κτίρια
Τεχν.έργα
2.610.138,00
45.890,00
0,00
2.656.028,00

Μηχανήµατα
Τεχν.εγκατ. &
Λοιπός µηχ.εξ.
3.949.473,30
988,70
0,00
3.950.462,00

Μεταφορικά
µέσα
57.775,09
0,00
0,00
57.775.09

Έπιπλα &
Λοιπ.εξ.
1.870.490,20
21.709,31
0,00
1.892.199,51
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Σύνολα
8.758.633,34
68.588,01
0,00
8.769.446,26

Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Απογραφή 1/1/07
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31/12/07
Αναπόσβεστη αξία
1/1/07
Αναπόσβεστη αξία
31/12/07

0,00
0,00
0,00
0,00

-489.727,17
-29.409,01
0,00
-519.136,18

-1.642.345,43
-153.992,49
0,00
-1.796.337,92

-42.787,17
-2.905,22
0,00
-45.692,39

-1.480.078,83
-85.802,33
0,00
-1.565.881,16

-3.654.938,60
-272.109,05
0,00
-3.927.047,65

270.756,95

2.120.410,83

2.307.127,87

14.987,92

390.411,37

5.103.694,94

270.756,95

2.136.891,82

2.154.124,08

12.082,70

326.318,35

4.900.173,90

6.5.2. Αποθέµατα
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των αποθεµάτων της εταιρείας
Αποθέµατα

31/12/2007

Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή – υποπρ.& υπολειµ.
Πρώτες & βοηθητικές ύλες, Αναλωσ. υλικά,
Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Σύνολο:

31/12/2006

6.679.526,20
65.015,09

7.982.893,85
43.609,91

42.902,29
74.234,93

126.886,05
23.640,90

6.861.678,51

8.177.030,71

6.5.3. Πελάτες
Το υπόλοιπο του λογαριασµού “Πελάτες” διαµορφώνεται ως εξής:
31/12/2007

31/12/2006

Πελάτες
Προβλέψεις επισφαλών πελατών

46.138.956,05
-408.603,87

34.855.122,33
-339.884,41

Σύνολα:

45.730.352,18

34.515.237,92

6.5.4. Λοιπές απαιτήσεις
Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση των απαιτήσεων της εταιρείας.
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31/12/2007

31/12/2006

Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες)
Χρεώστες διάφοροι
Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες & χρεώστες
Προβλέψεις
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

1.430.555,74
7.662.149,25
638.116,59
-622.157,01
176.172,00

2.162.697,56
6.963.276,37
638.116,59
-622.157,01
10.560,00

Σύνολο:

9.284.836,57

9.152.493,51

6.5.5. Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα αυτών
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των διαθεσίµων της εταιρείας
31/12/2007

31/12/2006

∆ιαθέσιµα στο ταµείο
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες

8.905,41
2.445.567,03

19.636,70
3.018.230,46

Σύνολα:

2.454.472,44

3.037.867,16

6.5.6. Ίδια Κεφάλαια
Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας την 31.12.2006 και την

31.12.2007 αντίστοιχα

Μετοχικό Κεφάλαιο
Τακτικό Αποθεµατικό
Έκτακτα Αποθεµατικά
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων:

31/12/2007

31/12/2006

21.066.446,29
597.079,81
284.453,27

21.066.446,29
593.689,20
284.453,27

1.028.867,85
257.762,49

1.028.867,85
-54.402,05

23.234.609,71

22.919.054,56
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6.5.7. Μακροπρόθεσµες προβλέψεις
Οι µακροπρόθεσµες προβλέψεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2007

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Προβλέψεις για συναλ/κές διαφορές λόγω αποτίµησης
Προβλέψεις Φορολογικού Ελέγχου
Λοιπές προβλέψεις

31/12/2006
1.606.770,45
4.397,61
2.418.022,83
63.158,90

1.369.019,23
14.671,03
2.118.022,83
63.158,90

Σύνολο:
3.564.871,99
4.092.349,79
O διενεργηθείς σε ,αρελθούσα χρήση τακτικός φορολογικός έλεγχος ,ου αφορούσε µέχρι και

την χρήση 2001 ,ροσδιόρισε φορολογικές διαφορές ,οσού € 3.004.276. Κατό,ιν ,ροσφυγής της
εταιρείας και της εν συνεχεία α,όφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έχει ανασταλεί

η εκτέλεση των σχετικών φύλλων ελέγχου. Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2002 έως και
2007 δεν έχουν εξετασθεί α,ό τις φορολογικές αρχές, µε συνέ,εια να υ,άρχει το ενδεχόµενο

ε,ιβολής ,ρόσθετων φόρων και ,ροσαυξήσεων κατά το χρόνο ,ου θα εξετασθούν και
οριστικο,οιηθούν. Η εταιρεία έναντι των συνολικών φορολογικών της υ,οχρεώσεων, το

ακριβές ύψος των ο,οίων δεν είναι δυνατόν να ,ροβλεφθεί στο ,αρόν στάδιο, έχει σχηµατίσει
µέχρι την 31.12.2007 σωρευτική ,ρόβλεψη ,οσού € 2.118.000.

6.5.8 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας.
31/12/2007

31/12/2006

Προµηθευτές
Γραµµάτια πληρωτέα
Επιταγές πληρωτέες
Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους (πλην εισοδήµατος)
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί

11.034.772,57
27.022.833,00
10.223,69
242.107,01
140.288,32
522.203,68
2.414.917,86
2.819,85

12.017.904,49
17.124.644,12
132.431,33
276.181,20
282.495,29
522.203,68
2.452.714,41
8.009,35

Σύνολο:

41.390.165,98

32.816.583,87
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6.5.9. Αναβαλλόµενοι φόροι
Παρακάτω παρατίθεται η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων της εταιρείας, περιόδου 31.12.2006 έως
31.12.2007
Υπόλοιπα
31/12/2006
Αναβαλλόµενος φόρος επί προβλέψεων αποζηµίωσης
264.255,87
Αναβαλλόµ. φόρος από υπολογισµό αποσβέσεων παγίων
75.728,96
Αναβαλλόµενος φόρος από την διαφορά αναπροσαρµογής
34.444,17
Αναβαλλόµ. φόρος από την διαφορά του φορολ. συντελεστή
0,00
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

374.429,00

Αναβαλλόµ. φόρος από υπολογισµό αποσβέσεων
παγίων
Αναβαλλόµ. φόρος από την διαφορά του φορολ.
συντελεστή
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Χρεώσεις /
Υπόλοιπα
Πιστώσεις
31/12/2007
2007
-32.185,08 232070,79
-18.640,61 57.088,35
0,00 34.444,17
-51.645,39 -51.645,39
-102.471,08 271.957,92

Υπόλοιπα
31/12/2006
352.208,44

Χρεώσεις /
Πιστώσεις 2007
32.776,92

Υπόλοιπα
31/12/2007
384.985,36

0,00

-48.580,48

-48.580,48

352.208,44

-15.803,56

336.404,88

6.5.10. Πωλήσεις
Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση των πωλήσεων της εταιρείας
Πωλήσεις εµπορευµάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών

1/1/2007 – 31/12/2007
Χονδρικές
40.881.648,27
481.685,54
0,00
289.512.14

1/1/2006 – 31/12/2006
Χονδρικές
55.547.200,43
305.790,24
0,00
347.785,94

41.652.845,95
37.141.224,35
4.511.621,60

56.200.776,61
51.032.530,76
5.168.245,85

Σύνολο
Μείον Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
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6.5.11. Κόστος Πωλήσεων
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ’ είδος δαπανών της εταιρείας καθώς και ο µερισµός αυτών στις

λειτουργίες και η συµµετοχή τους στο κόστος πωλήσεων:
Αµοιβές προσωπικού
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι & τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
858.967,79
259.088,64
218.219,42
10.286,17
319.133,94
111.088,70
69.931,32

31/12/2007
∆ΙΑΘΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ
1.080.300,74
373.780,25
179.795,64
59.222,35
261.963,73
89.026,52
284.183,03
4.360,00
293.042,07
85.280,99
140.268,90
80.832,09
131.477,07
45.946,24

Σύνολα

1.846.715,98

2.371.031,18

Αµοιβές προσωπικού
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι & τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
789.279,06
190.124,33
124.802,02
7.955,97
267.805,30
75.371,53
55.374,38

Σύνολα

1.510.712,59

ΣΥΝΟΛΟ
2.313.048,78
498.106,63
569.209,67
298.829,20
697.457,00
332.189,69
247.354,63

738.448,44

4.956.195,60

31/12/2006
∆ΙΑΘΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ
986.782,23
671.315,35
148.751,93
188.307,61
165.775,87
114.207,49
362.696,71
9.529,43
215.084,72
186.260,43
97.423,99
64.072,91
177.103,28
47.102,20

ΣΥΝΟΛΟ
2.447.376,64
527.183,87
404.785,38
380.182,11
669.150,45
236.868,43
279.579,86

2.153.618,73

1.280.795,42

4.945.126,74

6.5.12. Άλλα έσοδα
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των άλλων εσόδων της εταιρείας.
Έσοδα από επιδοτήσεις
Λοιπά έσοδα

31/12/2007
490.076,25
405.235,15

31/12/2006
704.713,00
63.419,53

Σύνολο

895.311,40

768.132,53
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6.5.13. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση των τόκων της εταιρείας
Πιστωτικοί τόκοι
Τόκοι βραχυπρόθεσµων χρηµατοδοτήσεων
Σύνολο:

31/12/2007
23.392,47
(6.211,01)

31/12/2006
36.793,44
(5.972,30)

17.181,46

5.972,30

6.5.14. Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους,

µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των

ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές).

31/12/2007
315.555,15
1
315.555,15

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους
Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών
Κέρδη ανά µετοχή µετά από φόρους

31/12/2006
479.919,53
1
479.919,53

6.6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.02.2008 αποφάσισε οµόφωνα, την συγχώνευση της ανώνυµης

εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» µε την

ανώνυµη εταιρεία

µε την επωνυµία

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» δια απορροφήσεως της πρώτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 -5 του

ν. 2166/93 και του αρθ. 78 του 2190/20. Ως ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού και της λογιστικής

κατάστασης µετασχηµατισµού ορίστηκε η 31/5/2008.
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7. Ισολογισµός Ενάρξεως 31/12/2005
ΕΛΠ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Έξοδα εγκαταστάσεως
Ενσώµατα πάγια
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

∆ΛΠ

197.801,63
3.753.641,16
0,00
13.994,90

-197.801,63
973.854,75
347.271,78
0,00

0,00
4.727.495,91
347.271,78
13.994,90

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Μετοχές
Λογαριασµοί προκαταβολών & πιστώσεων
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

6.403.577,70
20.598.749,67
11.278.542,75
322.817,31
180.902,51
9.193.491,24
51.943.518,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.123.324,90

6.403.577,70
20.598.749,67
11.278.542,75
322.817,31
180.902,51
9.193.491,24
53.066.843,77

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά που αναλογούν
στους µετόχους
Εκδοθέν κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Σωρευµένα κέρδη(ζηµίες)
Σύνολο καθαρής θέσης

20.895.084,37
1.768.598,21
0,00
22.663.682,58

0,00
0,00
-74.451,44
-74.451,44

20.895.084,37
1.768.598,21
-74.451,44
22.589.231,14

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενη φόρολογική υποχρέωση
Μακροπρόθεσµες προβλέψεις

0,00
2.017.622,29

316.862,05
880.914,29

316.862,05
2.898.536,58

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια

27.244.821,91
17.392,09

0,00
0,00

27.244.821,91
17.392,09

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

51.943.518,87

1.123.324,90

53.066.843,77

46.217.046,57
40.867.867,82
5.349.178,75
629.526,27
2.068.623,75
1.092.726,77
2.046.736,61

0,00
-41.365,14
41.365,14
0,00
-44.498,05
161.016,43
-11.188,96

46.217.046,57
40.826.502,68
5.390.543,89
629.526,27
2.024.125,70
1.253.743,20
2.035.547,65

Έσοδα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
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Κέρδος λειτουργίας
Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έσοδα
Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδος περιόδου

770.617,89
27.913,44
798.531,33
634.983,73
163.547,60

-63.964,27
0,00
-63.964,27
-11.772,10
-52.192,17

706.653,62
27.913,44
734.567,06
623.211,63
111.355,43

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις και οι ε.εξηγηµατικές σηµειώσεις .ου
α.οτελούνται α.ό 22 σελίδες, είναι αυτή .ου αναφέρεται στο .ιστο.οιητικό Ελέγχου .ου χορήγησα µε
ηµεροµηνία 30 Μαΐου 2008.

Αθήνα 30/ Μαΐου / 2008
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ
Αντιρόσωος της

Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Βαρδάνης Γ. Πανάρετος
Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 15601
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