ΕΚΘΕΣΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι ,

Σας υ οβάλουµε

ρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της

Εταιρείας « Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» για την διαχειριστική *ερίοδο της 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η
∆εκεµβρίου 2007 ου εριλαµβάνουν:

1. τον Ισολογισµό, τον Λογαριασµό Α οτελεσµάτων χρήσης και τον Πίνακα ∆ιάθεσης

Α οτελεσµάτων, µε βάση τις αρχές και κανόνες του Κ.Ν. 2190/1920 ,του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.∆.
1123/80) και σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής
νοµοθεσίας

ου στη συνέχεια, µε αναµόρφωση, βάσει των διατάξεων των ∆.Π.Χ.Π.,

των δεδοµένων των φορολογικών βιβλίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις
µε τους κανόνες των ∆.Π.Χ.Π.,

2. τα συνο τικά οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες ου εριλαµβάνουν :
 τον συνο τικό Ισολογισµό,

 Στοιχεία κατάστασης Α οτελεσµάτων Χρήσης,

 Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών καθαρής θέσης,

 Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών,

 Πρόσθετα στοιχεία και ληροφορίες και τις

ου

 Ε εξηγηµατικές Σηµειώσεις,

έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφόρησης ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση και ου κατ΄

εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 3429/2005 η εταιρεία µας υ οχρεούται
να εφαρµόσει α ό τις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007.

1. Γενικά.

Η εταιρεία ασχολείται µε την εµ ορία Φαρµάκων και ∆ραστηριο οιείται κυρίως στην

ευρύτερη εριοχή της Αθήνας καθώς ε ίσης στην εριοχή της υ όλοι ης Ελλάδας.
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Η έδρα της εταιρείας καθώς και οι κύριες εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο 18ο

χιλιόµετρο Λ.Μαραθώνος, Παλλήνη.

2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.
Οι

ωλήσεις

εµφανίστηκαν µειωµένες σε σχέση µε το 2006 . Πιο συγκεκριµένα τα

έσοδα ανήλθαν σε 41,6 εκ. ευρώ έναντι 56,2 εκ. ευρώ (µείωση 26 % ).

Τα λειτουργικά α οτελέσµατα , εµφανίζονται µειωµένα έναντι της χρήσης 2006

ανήλθαν σε κέρδη 385,04 χιλ ευρώ έναντι κέρδους 1108,06 χιλ ευρώ.
Τα καθαρά α οτελέσµατα

ρο φόρων

αρουσίασαν σηµαντική µείωση και

διαµορφώθηκαν σε κέρδη 402,2 χιλ ευρώ έναντι κέρδους 1138,88 χιλ ευρώ στη χρήση
2006.Το α οτέλεσµα οφείλεται κυρίως στην µείωση των ωλήσεων φαρµάκων.
Λοι*οί Αριθµοδείκτες εταιρείας
α. Συντε/στής Παγιοοίησης Περιουσίας
Πάγιο Ενεργητικό .
Σύνολο Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού
β. Συντελεστής ∆ανειακής Ειβάρυνσης
Ίδια Κεφάλαια
.
Σύνολο Υ%οχρεώσεων

2007
5.186.126,73
69.884.498,16

7,42%

5.492.118,85
60.879.840,78

9,02%

64.698.371,43
69.884.498,16

92,58%

55.387.721,93
60.879.840,78

90,98%

23.234.609,71
46.649.888,45

49,81%

22.919.054,56
37.960.786,22

60,38%

448,01%

22.919.054,56
5.492.118,85

417,31%

151,35%

55.387.721,93
33.516.227,99

165,26%

400

3.4515.237,92
56.200.776,61

224

γ. Συντελεστής Κάλυψης άγιου ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια
.
23.234.609,71
Πάγιο Ενεργητικό
5.186.126,73
δ. Συντελεστής κάλυψης βραχ/σµων υοχρεώσεων
Κυκλοφορούν Ενεργητικό .
64.698.371,43
Βραχ/σµες Υ%οχρεώσεις
42.748.611,58
ε. Συντ/στής Μ.Ο. ροθεσµίας είσραξης ααιτήσεων
45.730.352,18
Α%αιτήσεις α%ό %ελάτες χ 365
Πωλήσεις
41.652.845,95
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στ. Συντ/στής Μ.Ο. ροθεσµίας εξόφλησης ροµηθευτών
Υ%οχρεώσεις %ρος %ροµηθευτές χ 365
41.390.165,98
Κόστος Πωλήσεων
37.141.224,35

3.

Η

406

32.816.583,87
51.032.530,76

Οικονοµική θέση της εταιρείας.

ραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας είναι αυτή

στον Ισολογισµό και αναλύθηκε αρα άνω.
4.

ου

234

αρουσιάζεται

Προβλε*όµενη *ορεία της εταιρείας.

Ό ως

ροκύ τει α ό την µέχρι τώρα

ορεία των εργασιών της εταιρείας ο κύκλος

εργασιών στην τρέχουσα χρήση 2008 θα είναι µειωµένος σε σχέση µε την κλειόµενη χρήση

ου οφείλεται κυρίως στη κατάργηση των ωλήσεων του ροϊόντος γ-σφαιρινών .Ως εκ

τούτου ροβλέ εται µείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά 30% ερί ου.

Για τους λόγους αυτούς λοι όν ιστεύουµε ότι το α οτέλεσµα της χρήσης 2008 θα είναι

ζηµία.
5.

6.

7.

Σηµαντικές ζηµίες της εταιρείας .

∆εν υ άρχουν.

Τοµέας έρευνας και ανά*τυξης.

Η εταιρεία στη χρήση 2007 δεν έχει δραστηριότητα στον τοµέα αυτό.
Περιβάλλον
Η εταιρεία ροσ αθεί να συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας εριορίζοντας στο

ελάχιστο την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος και καυσίµου.

Οι ε ενδύσεις ου έγιναν σε µηχανολογικό εξο λισµό είναι υψηλής τεχνολογίας και

συµβάλουν στο εριορισµό της ρύ ανσης.
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Ε ι λέον η εταιρεία είναι ιστο οιηµένη µε ISO
Ε ίσης ε ιδιώκεται ο

εριορισµός της µόλυνσης του

εριβάλλοντος ακολουθώντας

µεθόδους α όρριψης των α ορριµµάτων όσο γίνεται ιο φιλικές και ασφαλείς
εριβάλλον.

8.

ρος το

Λοι*ές *ληροφορίες
Το

ροσω ικό της εταιρείας ανέρχεται σε 67άτοµα, είναι άρτια εκ αιδευµένο και

α οτελεί ένα α ό τα σηµαντικότερα κεφάλαια της εταιρείας.

Βασικό µέληµα της ∆ιοίκησης είναι η συνεχείς ε ιµόρφωση και εκ αίδευση του

ροσω ικού µε την

αρακολούθηση ε ιµορφωτικών σεµιναρίων και εκ αιδευτικών

ρογραµµάτων µε στόχο άντα τη βέλτιστη αξιο οίηση του ανθρω ίνου δυναµικού της

εταιρείας, το ο οίο στο σύνολο του α αρτίζεται α ό ικανά, έµ ειρα και εξειδικευµένα
στελέχη.
9.

Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία 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

µετασχηµατισµού ορίστηκε η 31/5/2008.
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Παλλήνη, 9 Α ριλίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ου α οτελείται α ό 4
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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