ΙΦΕΤ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου
από 1 Ιανουαρίου μέχρι
31 Δεκεμβρίου 2012
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. την 27/5/2013 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 Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
Χριστοδούλου Γεώργιος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.
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1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΦΕΤ ΑΕ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι ,
Σας

υποβάλουμε προς έγκριση τις συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της

Εταιρείας « Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» για την διαχειριστική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η
Δεκεμβρίου 2012 που περιλαμβάνουν:
1. τον

Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης

Αποτελεσμάτων, με βάση τις αρχές και κανόνες του Κ.Ν. 2190/1920 ,του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ.
1123/80) και σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής
νομοθεσίας που στη συνέχεια, με αναμόρφωση, βάσει των διατάξεων των Δ.Π.Χ.Α., των
δεδομένων των φορολογικών βιβλίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις με τους
κανόνες των Δ.Π.Χ.Α.,
2. τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνουν :
 τον συνοπτικό Ισολογισμό,
 Στοιχεία κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης,
 Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών καθαρής θέσης,
 Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών,
 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες και τις
 Επεξηγηματικές Σημειώσεις,
που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία κατ΄ εφαρμογήν των
διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 3429/2005 η εταιρεία μας υποχρεούται να εφαρμόσει από
τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007.
1. Γενικά.
Σκοπός της «ΙΦΕΤ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, όπως αυτό
ισχύει σήμερα, είναι:
α)

Η εισαγωγή, εμπορία και γενικά η διακίνηση ειδών αρμοδιότητας του “ΕΘΝΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (ΕΟΦ), όπως το αντικείμενο αρμοδιότητας αυτού αναφέρεται στο
άρθρο 2 του Ν. 1316/1983, όπως ισχύει κάθε φορά, εφ’ όσον διαπιστώνεται αρμοδίως έλλειψη
και μετά από εξακριβωμένο έλεγχο της αναγκαιότητας και της ωφελιμότητας του προϊόντος για
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την προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικώς
αναφέρονται τα «ορφανά» φάρμακα», διάφορα αντίδοτα, νοσοκομειακά φάρμακα, φαρμακευτικά
προϊόντα για την αντιμετώπιση πανδημιών κ.λπ. Η εξαγωγή προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, τα
οποία εισήχθησαν στην εγχώρια αγορά και δεν δύνανται πλέον να διατεθούν.
β)

Η παραγωγή μοναδικών και αναντικατάστατων φαρμάκων και αντιδότων, καθώς η

παραγωγή ναρκωτικών για λογαριασμό του Κράτους.
γ)

Η αποστείρωση προϊόντων και υλικών για λογαριασμό της εταιρείας και για λογαριασμό

τρίτων.
δ)

Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η διενέργεια μελετών βιοδιαθεσιμότητας και βιοϊσοδυναμίας

φαρμακευτικών προϊόντων, η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η διενέργεια ποιοτικών και ποσοτικών
ελέγχων σε προϊόντα αρμοδιότητας του ΕΟΦ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία
απολύτως ελεγμένων για τη θεραπευτική δράση τους προϊόντων για την πλήρη προάσπιση και
προαγωγή της δημόσιας υγείας. Η διενέργεια ελέγχων για τον ποιοτικό και ποσοτικό
προσδιορισμό απαγορευμένων ουσιών (anti-dopping control) σε ανθρώπους και ζώα.
ε)

Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, στατιστικών και οικονομετρικών αναλύσεων,

στον τομέα της κατανάλωσης και των τιμών προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ.
στ)

Η εκτέλεση προγραμμάτων και έργων στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της

περίθαλψης και της ασφάλισης.
ζ)

H οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή, σε πανελλαδική βάση, συστήματος ασφαλούς

συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης και διαχείρισης οικιακών φαρμακευτικών
σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως.

Η έδρα της εταιρείας, καθώς και οι κύριες εγκαταστάσεις της, βρίσκονται στο 18 ο χιλιόμετρο της
Λ. Μαραθώνα στην Παλλήνη Αττικής. Η «ΙΦΕΤ Α.Ε.», επίσης, διατηρεί υποκατάστημα στη
Μαγούλα Αττικής.
2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.
Οι πωλήσεις εμφανίστηκαν αυξημένες σε σχέση με το 2011. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα
ανήλθαν σε 28,2 εκ. ευρώ έναντι 25,1 εκ. ευρώ (αύξηση 12,41 %).
Τα λειτουργικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε κέρδος 932 χιλ. ευρώ
έναντι ζημιάς ποσού € 6.627 της χρήσης 2011. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων
διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 456 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας ποσού 7.124 χιλ. ευρώ στη χρήση
2011.
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Λοιποί Αριθμοδείκτες εταιρείας
2012
α. Συντε/στής Παγιοποίησης Περιουσίας
Πάγιο Ενεργητικό .
15.373.028,51
Σύνολο Ενεργητικού
53.010.895,92
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

2011

37.637.867,41
53.010.895,92

β. Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης
Ίδια Κεφάλαια
.
8.808.170,38
Σύνολο Υποχρεώσεων
37.865.033,54
γ. Συντελεστής Κάλυψης πάγιου ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια
.
8.808.170,38
Πάγιο Ενεργητικό
15.373.028,51

28,99%

17.610.065,06
53.917.273,69

32,66%

71%

36.307.208,63
53.917.273,69

67,34%

23%

17.719.256,61
36.198.017,08

48,95%

57,29%

17.719.256,61
17.610.065,06

100,62%

99,4%

36.307.208,63
28.792.508,15

126,10%

`
δ. Συντελεστής κάλυψης βραχ/σμων υποχρεώσεων
Κυκλοφορούν Ενεργητικό .
37.637.867,41
Βραχ/σμες Υποχρεώσεις
37.865.033,54
ε. Συντ/στής Μ.Ο. προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων
Απαιτήσεις από πελάτες χ 365
20.690.581,20 χ 365
Πωλήσεις
28.264.383,62

στ. Συντ/στής Μ.Ο. προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών
Υποχρεώσεις προς
προμηθευτές χ 365
27.077.693,63. χ 365
Κόστος Πωλήσεων
24.793.744,86

3.

314

14.607.578,76 χ 365
25.143.295,09

212

399

24.499.320,75. χ 365
24.008.221,79

372

Οικονομική θέση της εταιρείας.
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι αυτή που παρουσιάζεται στον

Ισολογισμό και αναλύθηκε παραπάνω.
Σημειώνουμε την ταμειακή δυσχέρεια της εταιρείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
(εξόφληση προμηθευτών, αποπληρωμή δανείων) λόγω :
α) του κουρέματος των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά 53,5% (PSI) που είχε λάβει η
εταιρεία έναντι ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τα Νοσοκομεία καθώς και της μετατόπισης
είσπραξης της υπολειμματικής αξίας αυτών (46,5%) αντί της 22.12.2012 και της 22.12.2013,
τμηματικά μέχρι και την 24.02.2042 και
β) της αδυναμίας των νοσοκομείων να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε εύλογο χρονικό
διάστημα.
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Ωστόσο, παρά την ταμειακή δυσχέρεια της Εταιρείας κατά το έτος 2012, δεν εμφανίσθηκαν
σημαντικές ελλείψεις φαρμακευτικών σκευασμάτων,

λόγω άρνησης προμηθευτών να

εκτελέσουν παραγγελίες της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., και όσες εμφανίσθηκαν αντιμετωπίσθηκαν σε εύλογο
χρονικό διάστημα.

4.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας ο κύκλος εργασιών

στην τρέχουσα χρήση 2013 θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με την κλειόμενη χρήση.
Για τους λόγους αυτούς λοιπόν πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα της χρήσης 2013 θα είναι
κερδοφόρο.

5.

Σημαντικές ζημίες της εταιρείας
Δεν υπάρχουν, πλην των άνω αναφερομένων ζημιών από το PSI και των λοιπών

λειτουργικών ζημιών.

6.

Τομέας έρευνας και ανάπτυξης.
Η εταιρεία στη χρήση 2012 δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα αυτό.

7.

Περιβάλλον
Η εταιρεία προσπαθεί να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας περιορίζοντας στο

ελάχιστο την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμου.
Επιπλέον η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO.
Επίσης επιδιώκεται ο περιορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος ακολουθώντας
μεθόδους απόρριψης των απορριμμάτων όσο γίνεται πιο φιλικές και ασφαλείς προς το
περιβάλλον.
8.

Λοιπές πληροφορίες
Το προσωπικό της εταιρείας, το οποίο ανέρχονταν την 31.12.2012 σε 50 άτομα, είναι άρτια

εκπαιδευμένο και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της εταιρείας.
Βασικό μέλημα της Διοίκησης είναι η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού
με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο
πάντα τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας, το οποίο στο σύνολο
του απαρτίζεται από ικανά, έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη.
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Παλλήνη, 27 Μαΐου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από 5
σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 4
Ιουνίου 2013.
Αθήνα 04.06.2013
Βαρδάνης Γ. Πανάρετος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 15601
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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2. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τον Μέτοχο της Εταιρείας «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1)
Στα αποθέματα περιλαμβάνονται και ακατάλληλα προς διάθεση αποθέματα, αξίας
κτήσης ευρώ 2.580.000 περίπου, μηδενικής ρευστοποιήσιμης αξίας λόγω λήξης των, από τα
οποία ποσό ευρώ 1.000.000 αφορά την κλειόμενη χρήση. Η εταιρεία, ακολουθώντας το
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την καταστροφή των εν λόγω αποθεμάτων, επιβαρύνει την
χρήση εντός της οποίας καταστρέφονται. Κατά παρέκκλιση των παραδεγμένων λογιστικών
αρχών και μεθόδων που καθορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ), δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας των αποθεμάτων, με συνέπεια η
αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα
αυξημένα.
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2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για
την χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν
καταστεί οριστικά. Η εταιρεία έναντι των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που
πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο έχει σχηματίσει μέχρι την
31.12.2012 σωρευμένη πρόβλεψη ποσού € 131.786,90. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν
απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος της παραγρ. 1 και τις τυχόν
επιπτώσεις του θέματος της παραγρ. 2, που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη
με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 04.06.2013

Βαρδάνης Πανάρετος
15601
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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3. Ισολογισμός 31/12/2012
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 13η εταιρική χρήση (1/1/12-31/12/12)
Σημ.
2012
2011
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
7.5.1
15.373.028,51
17.610.065,06
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
7.5.2
342.902,63
413.950,34
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
7.5.3
19.121,19
19.121,19
ku
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Χρεόγραφα
Λογαριασμοί προκαταβολών & πιστώσεων
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά που αναλογούν
στους μετόχους
Εκδοθέν κεφάλαιο
Αποθεματικά
Σωρευμένα κέρδη(ζημίες)

7.5.4
7.5.5
7.5.6

6.297.808,32
20.690.581,20
7.187.299,37

6.429.628,13
14.607.578,76
6.610.864,22

7.5.7

1.575.287,92

4.097.191,74

7.5.8
7.5.9
7.5.10

15.934,59
1.508.932,19
0,00
53.010.895,92

16.371,51
4.091.632,74
20.870,00
53.917.273,69

7.5.11
7.5.11
7.5.11

6.337.692,00
14.902.870,89
(6.094.700,51)

24.719.816,29
16.905.593,76
(23.906.153,44)

15.145.862,38

17.719.256,61

Σύνολο καθαρής θέσης
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Δάνεια τραπεζών

7.5.2
7.5.12
7.5.14

1.164.880,43
1.149.557,39
0,00

1.147.351,59
1.563.041,59
0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπ.υποχρ.πληρωμ.στην επόμενη χρήση

7.5.13
7.5.5
7.5.14
7.5.14

30.646.850,59
569.901,83
4.333.843,30
0,00

28.152.256,29
640.251,86
4.584.621,75
110.494,00

53.010.895,92

53.917.273,69

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων
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4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 31/12/2012
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1/1/12-31/12/12)
(ποσά σε €)
Έσοδα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών και
χρεογράφων
Άλλα έξοδα
Κέρδος (ζημία) λειτουργίας
Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έσοδα-χρεωστικοί τόκοι
Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδος περιόδου

Κέρδη ανά μετοχή

Σημ.
7.5.15
7.5.16
7.5.17
7.5.16
7.5.16
7.5.7
7.5.18
7.5.19

7.5.20

2012
28.264.383,62
(24.793.744,86)
3.470.638,76
1.165.556,64
(1.273.234,46)
(923.126,96)

2011
25.143.295,09
(24.008.221,79)
1.175.073,30
1.053.225,08
(961.721,68)
(1.875.296,67)

(1.261.732,94)
(245.447,96)
932.653,08)
(476.380,80)
456.272,28
57.534,07
513.806,35

(5.835.554,96)
(143.468,03)
(6.627.742,96)
(496.511,96)
(7.124.254,92)

0,00

0,00

(7.124.254,92)
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5. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 2012 ΙΦΕΤ Α.Ε.
Μετοχικό
Αποτελέσματα
Κεφάλαιο
Αποθεματικά
εις νέον
Υπόλοιπο κατά την 31-Δεκ-2011
24.719.816,29 16.905.593,76 (23.906.153,44)

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
17.719.256,61

Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων χρήσεως 2012
Αυξήσεις / Μειώσεις Μετοχικού κεφαλαίου

(18.382.124,29)

18.382.124,29

0,00

Καταθέσεις μετόχων για αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
Διαφορές Αναπροσαρμογής ενσώματων παγίων

(2.002.722,87)

(2.002.722,87)

Μείον κεφαλαιοπήθείσες
Διαφορές αποτίμησης χρηματοπιστωτικών μέσων
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσματα
Επιχορηγήσεις ενσώματων παγίων
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές Διαφορές
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσματα
Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων από απορρόφηση της
ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.
Διαφορές ενοποίησης
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσματα
Κέρδη / Ζημίες χρήσεως
Προτεινόμενα μερίσματα
Υπόλοιπα την 31/12/2012

6.337.692,00

14.902.870,89

(1.026.943,64)

(1.026.943,64)

456.272,28

456.272,28

(6.094.700,51)

15.145.862,38

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 2011 ΙΦΕΤ Α.Ε.
Μετοχικό
Αποτελέσματα
Κεφάλαιο
Αποθεματικά
εις νέον
Υπόλοιπο κατά την 31-Δεκ-10
24.719.816,29 16.905.593,76 (16.781.898,52)

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
24.843.511,53

Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων χρήσεως 2011
Αυξήσεις / Μειώσεις Μετοχικού κεφαλαίου
Καταθέσεις μετόχων για αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
Διαφορές Αναπροσαρμογής ενσώματων παγίων
Μειον κεφαλαιοπήθείσες
Διαφορές αποτίμησης χρηματοπιστωτικών μέσων
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσματα
Επιχορηγήσεις ενσώματων παγίων
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές Διαφορές
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσματα
Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων από απορρόφηση της
ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.
Διαφορές ενοποίησης
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσματα
Κέρδη / Ζημίες χρήσεως
Προτεινόμενα μερίσματα
Υπόλοιπα την 31/12/2011

24.719.816,29

16.905.593,76

(7.124.254,92)

(7.124.254,92)

(23.906.153,44)

17.719.256,61
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6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
2012
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες:
Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)
Σύνολο φόρων
Καθαρά κέρδη (μετά φόρων)
Προσαρμογές στα Καθαρά Κέρδη:
Αποσβέσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Προβλέψεις
Λοιπά έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι
Λειτουργικά κέρδη (ζημίες) προ μεταβολών κεφαλαίου
κίνησης
Αύξηση απαιτήσεων από Πελάτες & λοιπούς
λογαριασμούς
Μείωση Αποθεμάτων
Αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες:
Ταμειακές Εισροές:
Ταμειακές Εκροές:
Για αγορές παγίων

2011

456.272,28

(7.124.254,92)

57.534,07

0,00

513.806,35

(7.124.254,92)

215.463,76

307.962,28

(32.746,00)

(39.379,74)

(258.823,54)

5.862.052,25

96.176,30

(548.429,29)

498.844,69

503.666,08

(22.463,89)

(7.154,12)

1.010.257,67

(1.045.537,46)

(4.087.179,61)

10.598.223,54

131.819,81

(1.310.916,72)

1.917.794,91

(5.826.913,22)

(1.027.307,22)

(1.027.307,22)

2.414.856,14

2.414.856,14

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

Ταμειακές Ροές από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες:
Ταμειακές Εισροές:
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
22.463,89
Πληρωμές για δάνεια και τόκους
(1.577.857,22)
(1.555.393,33)

Αύξηση Διαθεσίμων κατά τη διάρκεια της χρήσης

2.005.634,94
(2.585.920,32)
(1.555.393,33)

(580.285,38)

(580.285,38)

(2.582.700,55)

1.834.570,76

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αρχής

4.091.632,74

2.257.061,98

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους χρήσης

1.508.932,19

4.091.632,74
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7. ΙΦΕΤ Α.Ε.
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €)

7.1. Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία
Ίδρυση: Η «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε» ιδρύθηκε ως θυγατρική ανώνυμη εταιρεία του «ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (ΕΟΦ) σύμφωνα με το άρθρο 22 παραγρ. 1 του Ν. 2737/2000, εκ
μετατροπής του ΝΠΙΔ με την ίδια επωνυμία, το οποίο είχε ιδρυθεί με
1965/1991.

το άρθρο 7 του Ν.

Η «Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ», της οποίας μονομέτοχος είναι ο «Εθνικός Οργανισμός

Φαρμάκων» (ΕΟΦ) που κατέχει τη μία και μοναδική ονομαστική μετοχή της εταιρείας, αποτελεί
δημόσια επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 3429/2005 (Δημόσιες Επιχειρήσεις
και Οργανισμοί Δ.Ε.Κ.Ο).
Στο ΝΠΙΔ «ΙΦΕΤ» μεταφέρθηκαν από 26.12.1991 όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και
παθητικού της «Εθνική Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε.» και της «Κρατική Φαρμακαποθήκη Α.Ε.»
που καταργήθηκαν έκτοτε με το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν. 1965/1991. Το 2001 η «ΙΦΕΤ ΑΕ
απορρόφησε την «ΦΑΡΜΕΤΡΙΚΑ Α.Ε.» και το

2009 την

εταιρεία «ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε.»,

αμφότερες θυγατρικές του Ε.Ο.Φ. .
Σκοπός της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε» είναι :
α)

Η εισαγωγή, εμπορία και γενικά η διακίνηση ειδών αρμοδιότητας του “ΕΘΝΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (ΕΟΦ), όπως το αντικείμενο αρμοδιότητας αυτού αναφέρεται στο
άρθρο 2 του Ν. 1316/1983, όπως ισχύει κάθε φορά, εφ’ όσον διαπιστώνεται αρμοδίως έλλειψη
και μετά από εξακριβωμένο έλεγχο της αναγκαιότητας και της ωφελιμότητας του προϊόντος για
την προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικώς
αναφέρονται

τα

«ορφανά»

φάρμακα»,

διάφορα

αντίδοτα,

νοσοκομειακά

φάρμακα,

φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση πανδημιών κ.λπ. Η εξαγωγή προϊόντων
αρμοδιότητας ΕΟΦ, τα οποία εισήχθησαν στην εγχώρια αγορά και δεν δύνανται πλέον να
διατεθούν.
β)

Η παραγωγή μοναδικών και αναντικατάστατων φαρμάκων και αντιδότων, καθώς η

παραγωγή ναρκωτικών για λογαριασμό του Κράτους.
γ)

Η αποστείρωση προϊόντων και υλικών για λογαριασμό της εταιρείας και για λογαριασμό

τρίτων.
δ)

Η

ανάπτυξη

μεθοδολογίας

και

η

διενέργεια

μελετών

βιοδιαθεσιμότητας

και

βιοϊσοδυναμίας φαρμακευτικών προϊόντων, η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η διενέργεια
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ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων σε προϊόντα αρμοδιότητας του ΕΟΦ, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η κυκλοφορία απολύτως ελεγμένων για τη θεραπευτική δράση τους προϊόντων
για την πλήρη προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Η διενέργεια ελέγχων για τον
ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό απαγορευμένων ουσιών (anti-dopping control) σε
ανθρώπους και ζώα.
ε)

Η

εκπόνηση

οικονομικών,

οικονομοτεχνικών,

στατιστικών

και

οικονομετρικών

αναλύσεων, στον τομέα της κατανάλωσης και των τιμών προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ.
στ)

Η εκτέλεση προγραμμάτων και έργων στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της

περίθαλψης και της ασφάλισης.
ζ)

H οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή, σε πανελλαδική βάση, συστήματος ασφαλούς

συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης και διαχείρισης οικιακών φαρμακευτικών
σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως.
Έδρα: Η έδρα της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» βρίσκεται στην Παλλήνη Αττικής (18ο χιλ. Λεωφ.
Μαραθώνος) και διατηρεί υποκατάστημα στη Μαγούλα Αττικής.
Πρόεδρος: Χριστοδούλου Γεώργιος,
Διευθύνουσα Σύμβουλος: Τσάγκαρη Ελένη
Προσωπικό: Στην «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.» εργάζονται 50 άτομα, εκ των οποίων τα 25 είναι
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

7.2. Αντικείμενο Δραστηριοτήτων
Η «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» με αποκλειστικό γνώμονα τη συμβολή στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας,
υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων,
προσφέρει υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη.

Άμεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε φάρμακα απαραίτητα για τη δημόσια υγεία.
Παραγωγή Μεθαδόνης, ποσίμων διαλυμάτων και δισκίων.
Παροχή αποστείρωσης προϊόντων δι’ ακτινοβόλησης
Διαχείριση υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσης
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7.3. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2012 –
31/12/2012 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
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις διερμηνείες που είχαν
εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά την 31.12.2012. Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και
υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού και τη
γνωστοποίηση των ενδεχόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά
τις υπό εξέταση περιόδους. Αν και οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις είναι βασισμένες στις βέλτιστες
γνώσεις της Διοίκησης, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις
εκτιμήσεις αυτές.

7.4. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα γήπεδα και οικόπεδα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στην αγοραία αξία τους,
όπως αυτή προσδιορίστηκε την 31.12.2012, από την μελέτη εκτίμησης της αγοραίας αξίας των
ενσώματων

ακινητοποιήσεων

(γηπέδων

&

κτιρίων)

που

εκπονήθηκε

από

Ορκωτό

Πραγματογνώμονα ακίνητης περιουσίας. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά τις
συσσωρεμένες

αποσβέσεις.

Σημαντικές

μεταγενέστερες

προσθήκες

και

βελτιώσεις

κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή ή
την παραγωγική δυνατότητα των παγίων ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας των. 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

Κτίρια

66 έτη
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Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός

10 – 15 έτη

Λοιπές εγκαταστάσεις

5 – 10 έτη

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

5 – 10 έτη

Μεταφορικά μέσα

5 – 10 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε ετήσια βάση. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την
ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα χρήσης.
Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και τα άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται
για πιθανή ζημιά απομειώσεως, οπότε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η
λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης
του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου
είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας
χρήσεως. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη
έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου
άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα
αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν
από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεση του στο τέλος της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει το
ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της
αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές
στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας
περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν
ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές
ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα
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απαξίωσης του πάγιου εξοπλισμού της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει
υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων.
Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται 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.
Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των
υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής.
Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων.
Πρόβλεψη απομείωσης για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον
κρίνεται απαραίτητο.
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις απεικονίζονται μειωμένες κατά τη ζημιά που προκύπτει από τις
πιθανολογούμενες επισφάλειες. Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των
κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς προκειμένου να
αποφασίσει για το προσδιορισμό της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.
Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας.
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Δικαιώματα 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 Δημοσίου.
Η εταιρεία ανέθεσε στην χρήση 2012 σε εξωτερικό συνεργάτη (αναλογιστή) την εκπόνηση
αναλογιστικής μελέτης για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους υποχρεώσεων προς τους
εργαζομένους κατά την 31.12.2012.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 της διμερούς συμβάσεως εργασίας της εταιρείας, η επιχείρηση
καταβάλει το 70% της δικαιούμενης αποζημίωσης κατά την συνταξιοδότηση του προσωπικού.
Προβλέψεις
- Επισφαλών Απαιτήσεων :
Η εταιρεία σχηματίζει κάθε χρόνο προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ίσες με 0,5% του
ετήσιου τζίρου της από φαρμακεία και φαρμακαποθήκες. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προβλέψεις
για πιστωτικούς κινδύνους, ύψους € 417.107,09 είναι επαρκείς.
- Διαφορών Φορολογικών Ελέγχων :
Η εταιρεία έναντι των μελλοντικών φορολογικών της υποχρεώσεων, το ακριβές ύψος των
οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, έχει σχηματίσει μέχρι την
31.12.2012 σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 131.786,90.
Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις,
οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τραπεζικά Δάνεια και ορισμένες άλλες μορφές
χρηματοδότησης. Δεδομένης 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
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τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συν τρέχουν οι προϋποθέσεις
οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές.
Τα ομόλογα που έλαβε και κατείχε η εταιρεία την 31.12.2012, έναντι απαιτήσεων της από τα
νοσοκομεία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010, συνολικής ονομαστικής αξίας €
3.520.143,77, αποτιμήθηκαν την 31.12.2012 στην αξία που προέκυψε κατόπιν εφαρμογής του
PSI και λαμβανομένων υπόψη των διαμορφωθεισών αμέσως μετά το PSI τιμών της
Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.)., σε 1.575.287,92 προκύπτοντας ζημιά
για την χρήση 2012, ποσού € 1.261.732,94.
Κίνδυνος Αγορών
α) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό
νόμισμα).
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από
συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών
κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
β) Κίνδυνος τιμών
Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής της αξίας των χρεογράφων (ομόλογα Ελληνικού
Δημοσίου από απαιτήσεις νοσοκομείων) που κατέχει. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι το
μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω χρεογράφων θα καταφέρει να το εκχωρήσει σε προμηθευτές
της, έναντι υποχρεώσεων της, στην ονομαστικής τους αξία.

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
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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.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν υπήρχαν λειτουργικές μισθώσεις.
β. Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως δανειακές συμβάσεις, με συνέπεια να
απεικονίζονται τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (και
να αποσβένονται), με 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.
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
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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 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.
Ο διενεργηθείς σε παρελθούσα χρήση τακτικός φορολογικός έλεγχος που αφορούσε τις χρήσεις
1992-1998 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
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Πρωτοδικείου και του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, με τις οποίες έγιναν δεκτές οι εν
λόγω προσφυγές. Επί των εν λόγω προσφυγών εκδόθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, με τις
οποίες έγιναν στο σύνολό τους δεκτές οι προσφυγές και ακυρώθηκαν οι αντίστοιχες πράξεις
καταλογισμού φορολογικών οφειλών που εκδόθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο
Προϊστάμενος ΔΕΚ Αθηνών άσκησε εφέσεις επί των αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου και του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, οι οποίες συζητήθηκαν στη δικάσιμο
της 02.02.2012. Για τις αποφάσεις του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου εκδόθηκαν
απορριπτικές αποφάσεις, ενώ αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου, οι οποίες σύμφωνα με την εκτίμηση της νομικής υπηρεσίας θα είναι επίσης
απορριπτικές.
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 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.
Η εταιρεία έναντι των μελλοντικών φορολογικών της υποχρεώσεων, το ακριβές ύψος των
οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, έχει σχηματίσει μέχρι την
31.12.2012 σωρευμένη πρόβλεψη ποσού € 131.786,90.
Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82,παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012. Αν μέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Συγχωνεύσεις
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Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.02.2008 αποφάσισε, την συγχώνευση της εταιρείας δια
απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
1-5 του ν. 2166/93 και του αρθρου 78 του 2190/20. Ως ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού
και της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού ορίστηκε η 31/5/2008. Την 07.05.2009
καταχωρήθηκαν στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής η με αριθμό 15513/9901/14.04.2009 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση. Τα
οικονομικά στοιχεία της απορροφώμενης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» του ισολογισμού και της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της
31.05.2008, καθώς και τα δεδομένα της περιόδου 01.06.2008 – 31.12.2008 καταχωρήθηκαν
στα

βιβλία

της

απορροφώσας

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» στις 12.07.2009 και ως εκ τούτου δεν έχουν επηρεάσει τα κονδύλια της
προηγούμενης χρήσης 2008. Η συμμετοχή ποσοστού 10% της εταιρείας Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. στην
εταιρεία ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε.

δεν εμφανίζεται στην χρήση 2009 και στις επόμενες λόγω της

ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.
Από την ανωτέρω συγχώνευση η καθαρή θέση της εταιρείας επιβαρύνθηκε με ζημιά ποσού €
9.099.831,70.
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7.5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
7.5.1. Ενσώματα πάγια
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις μεταβολές των ενσώματων παγίων της εταιρείας κατά τη
διάρκεια της περιόδου 1.1.2012 έως 31.12.2012.

Γήπεδα Οικόπεδα
Απογραφή
1/1/12
Προσθήκες
αγορών
Μειώσεις
Υπόλοιπο
31/12/12
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Απογραφή 1/1/12
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο
31/12/12
Αναπόσβεστη
αξία 1/1/11
Αναπόσβεστη
αξία 31/12/12

Κτίρια Τεχνικά έργα

Μηχανήματα
Τεχνικών
εγκαταστάσε
ων & Λοιπός
μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολα

10.487.323,00

7.926.943,51

7.070.934,18

92.160,17

2.229.040,17

27.806.401,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.819.919,00

3.015.950,51

0,00

0,00

0,00

4.835.869,51

8.667.404,00

4.910.993,00

7.070.934,18

92.160,17

2.229.040,17

22.970.531,52

0,00
0,00

2.743.626,16
0,00

5.213.549,62
99.393,92

87.698,22
961,70

2.151.461,97
44.437,58

10.196.335,97
144.793,20

0,00

2.743.626,16

0,00

0,00

0,00

2.743.626,16

0,00

0,00

5.312.943,54

88.659,92

2.195.899,55

7.597.503,01

10.487.323,00

5.183.317,35

1.857.384,56

4.461,95

77.578,20

17.610.065,06

8.667.404,00

4.910.993,00

1.757.990,64

3.500,25

33.140,62

15.373.028,51

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (γήπεδα και οικόπεδα) αναπροσαρμόστηκαν την 31.12.2012,
δεύτερη φορά (πρώτη φορά την 31.12.2009) μετά την έναρξη εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. (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 αναπροσαρμογή της 31.12.2009 πρόεκυψε καθαρή υπεραξία ποσού 12.402.440,42,.η
οποία καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση.
Από την αναπροσαρμογή της 31.12.2012 η αγοραία αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων,
όπως αυτή προέκυψε από την μελέτη εκτίμησης που εκπονήθηκε από εγκεκριμένο ορκωτό
πραγματογνώμονα ακίνητης περιουσίας, μειώθηκε κατά ποσό € 2.338.786,00 σε σχέση με την
αντίστοιχη αγοραία αξία της 31.12.2009.
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ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΕΥΛΟΓΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ &
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΛΠ 31.12.2009

ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΕΥΛΟΓΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ &
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΛΠ 31.12.2012

ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΛΠ
31.12.2009 - 31.12.2012

ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΒΙΟΜΗΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ.
ΥΠΟΛ.ΣΥΝΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΒΙΟΜΗΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤ.ΒΙΟΜ.ΕΓΚΑΤΑΣ
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

5.412.323,00
1.507.168,00
871.161,00
391.978,00
654.784,00

4.669.655,00
1.509.753,00
813.393,00
366.763,00
580.065,00

-742.668,00
2.585,00
-57.768,00
-25.215,00
-74.719,00

1.590.485,00
2.524.805,00

1.869.927,00
1.452.813,00

279.442,00
-1.071.992,00

2.255.499,00

1.883.290,00

-372.209,00

708.980,00

432.738,00

-276.242,00

15.917.183,00

13.578.397,00

-2.338.786,00

Στην χρήση 2012 δεν υπήρξαν προσθήκες στα πάγια και ενώ η αξία τους μειώθηκε κατά ποσό
€ 215.463,76 με το ποσό των αποσβέσεων της χρήσης 2012.
Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση ποσού € 1.500.000,00 υπέρ
της τράπεζας Πειραιώς προς εξασφάλιση της υπ’ αριθμόν 2387328/2006 συμβάσεως
αλληλόχρεου λογαριασμού,

το υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται την 31/12/2012 σε €

268.475,46.

7.5.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Παρακάτω παρατίθεται η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων της εταιρείας, περιόδου
31.12.2011 έως 31.12.2011.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενος φόρος επί προβλέψεων
αποζημίωσης
Αναβαλλόμενος φόρος από υπολογισμό
αποσβέσεων παγίων
Αναβαλλόμενος φόρος από την διαφορά
αναπροσαρμογής
Αναβαλλόμενος φόρος από την διαφορά του
φορολογικού συντελεστή
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Υπόλοιπα
31/12/2011

Χρεώσεις
/Πιστώσεις
2012

Υπόλοιπα
31/12/2012

270.535,88

-84.464,21

186.071,67

184.333,60

13.416,50

197.750,10

34.444,17

0,00

34.444,17

-75.363,31

0,00

-75.363,31

413.950,34

-71.047,71

342.902,63
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενος. φόρος από υπολογισμό
αποσβέσεων παγίων
Αναβαλλόμενος φόρος από διαφ.
αναπροσαρμογής παγίων
Αναβαλλόμενος φόρος από την διαφορά του
φορολογικού συντελεστή
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Υπόλοιπα
31/12/2011

Χρεώσεις
/Πιστώσεις
2011

Υπόλοιπα
31/12/2012

571.991,98

17.528,84

589.520,52

816.065,98

0,00

816.065,98

-240.706,07

0,00

-240.706,07

1.147.351,59

17.528,84 1.164.880,43

7.5.3. Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού “Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις” διαμορφώνεται ως εξής:
Εγγυήσεις ΟΤΕ
Εγγυήσεις ενοικίων ΕΛΒΙΟΝΥ
Εγγύηση ΔΕΗ
Εγγυήσεις ενοικίων αυτοκινήτων
Λοιπές εγγυήσεις

1.264,27
997,80
14.969,90
1.854,00
35,22
19.121,19

7.5.4. Αποθέματα
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των αποθεμάτων της εταιρείας
Αποθέματα

31/12/2012

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

31/12/2011

5.094.406,92
109.821,35

5.732.106,25
139.642,44

673.338,03
420.242,02
6.297.808,32

313.278,69
244.600,75
6.429.628,13

Το σύνολο των αποθεμάτων έχουν αποτιμηθεί κατά το τέλος της χρήσεως στη χαμηλότερη αξία
μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. Δεν υπάρχουν
ενεχυριασμένα αποθέματα για εξασφάλιση υποχρεώσεων.
Εντός της αξίας των αποθεμάτων περιλαμβάνονται και εμπορεύματα αξίας € 2.580.824,76 τα
οποία λόγω της λήξης των και επιστροφής των από τους πελάτες προορίζονται για
καταστροφή, με συνέπεια η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους να είναι μηδενική. Η εταιρεία
κατά πάγια τακτική επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας αυτά
καταστρέφονται, με την αξία κτήσης των εμπορευμάτων αυτών κατόπιν σχετικής ενημέρωσης
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
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7.5.5. Πελάτες
Το υπόλοιπο του λογαριασμού “Πελάτες” διαμορφώνεται ως εξής:
31/12/2012
Πελάτες
Προβλέψεις επισφαλών πελατών
Σύνολα:

31/12/2011

21.107.688,29
-417.107,09
20.690.581,20

14.973.095,30
-365.516,54
14.607.578,76

Εκ του υπολοίπου, το 90% περίπου αφορά απαιτήσεις από Νοσοκομεία, 3,3% περίπου από
φαρμακαποθήκες, 0,06% περίπου από φαρμακεία και 6,64% από λοιπούς πελάτες.

7.5.6. Λοιπές απαιτήσεις
Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση των απαιτήσεων της εταιρείας.
31/12/2012
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)
Χρεώστες διάφοροι
Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες &
χρεώστες
Προβλέψεις
Σύνολο:

31/12/2011

2.265.411,70
4.787.226,88
756.817,80

1.813.710,09
4.669.693,02
749.618,12

-622.157,01
7.187.299,37

-622.157,01
6.610.864,22

Στο κονδύλι του λογαριασμού ¨ Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες & χρεώστες’ περιλαμβάνεται
η αξία των χρεογράφων (μετοχών) ποσού € 622.157,01, του υπό εκκαθάριση πιστωτικού
ιδρύματος «Τράπεζα Κρήτης Α.Ε.».Έναντι αυτής η εταιρεία έχει σχηματίσει σε παρελθούσες
χρήσεις ισόποση πρόβλεψη.

7.5.7. Χρεόγραφα
Σύμφωνα με τον Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3867 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας

και

άλλες

διατάξεις

αρμοδιότητας

του

Υπουργείου

Οικονομικών

(ΦΕΚ Α 128/3.8.2010)» άρθρο 27. «Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις
θεμάτων σχετικών διαγωνισμών»

Οφειλές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, ........ που έχουν

προκύψει από την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και
ορθοπεδικού υλικού, και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση
τιμολόγια και δελτία αποστολής από 1.1.2007 έως και 31.12.2009, δύναται να εξοφληθούν
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άμεσα με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης των
σχετικών τίτλων πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, ως
ακολούθως:
α) Οφειλές των ετών 2007, 2008 και 2009 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 200.000 ευρώ
ανά

προμηθευτή,

εξοφλούνται

με

την

έκδοση

χρηματικού

εντάλματος.

β) Λοιπές οφειλές του έτους 2007 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 1.100.000.000 ευρώ,
εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας και μηδενικού
επιτοκίου,

που

θα

εκδοθούν

εντός

του

τρέχοντος

έτους.

γ) Λοιπές οφειλές του έτους 2008 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 2.200.000.000 ευρώ,
εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου διετούς διάρκειας και μηδενικού
επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους.
δ) Λοιπές οφειλές του έτους 2009 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 2.040.000.000 ευρώ,
εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τριετούς διάρκειας και μηδενικού
επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του έτους 2010.
Τα ανωτέρω όρια μειώνονται με τα ποσά των βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου και των
Ασφαλιστικών Φορέων οφειλών, καθώς και με τα ποσά των κατά περίπτωση υπέρ τρίτων
κρατήσεων.
Η εταιρεία έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της, ομόλογα, μηδενικού επιτοκίου,
συνολικής ονομαστικής αξίας € 23.081.073,25, λήξεως ωε εξής:
Ομολογα :
έτους 2011 λήξεως 22.12.2011 ποσού
έτους 2012 λήξεως 22.12.2012 ποσού
έτους 2013 λήξεως 22.12.2013 ποσού
Ανάλυση:
Ομόλογα απαιτήσεων της ΙΦET Α.Ε.
Ομόλογα απαιτήσεων της ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε

*Ομόλογα εκχωρημένων απαιτήσεων ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε. σε Τράπεζα
Πειραιώς έτους 2011
*Ομόλογα εκχωρημένων απαιτήσεων ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε. σε Τράπεζα
Πειραιώς έτους 2012

*Ομόλογα εκχωρημένων απαιτήσεων ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.σε Τράπεζα
PROBANK έτους 2011
*Ομόλογα εκχωρημένων απαιτήσεων ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.σε Τράπεζα
PROBANK έτους 2012

Αξία
€ 6.598.924,76
€ 11.534.251,74
€ 4.947.896,75
€ 23.081.073,25
€ 21.327.199,16
€ 231.851,41
€ 21.559.050,57

€ 21.559.050,57

€ 242.993,87
€ 8.310,85
€ 251.304,72

€ 272.750,88
€ 29.598,77
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€ 302.349,65
*Ομόλογα εκχωρημένων απαιτήσεων ΙΦΕΤ Α.Ε. σε Τράπεζα Αττικής
έτους 2012
Σύνολο ομολόγων από εκχωρημένες απαιτήσεις σε τράπεζες
(Β+Γ+Δ)
Γενικό σύνολο ομολόγων
Μείον
Ομόλογα εκχωρημένων απαιτήσεων ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε. σε Τράπεζα
Πειραιώς έτου`ς 2011
Ομόλογα λήξεως 2011 που δόθηκαν σε προμηθευτές για εξόφληση
υποχρεώσεων
Ομόλογα που ρευστοποιήθηκαν στη λήξη τους (22.12.2011)
Υπόλοιπο ομολόγων λήξεως 2011 που εισπράχθηκαν 03.01.2012
Ομόλογα λήξεως 2012 που δόθηκαν σε προμηθευτές για εξόφληση
υποχρεώσεων
Ομόλογα λήξεως 2013 που δόθηκαν σε προμηθευτές για εξόφληση
υποχρεώσεων
Υπόλοιπο ομολόγων χρήσεως 2012 και 2013
Μείον Ομόλογα που εκχωρήθηκαν στην τράπεζα Αττικής
Μείον ζημιά PSI
Υπόλοιπο ομολόγων 31.12.2012

€ 968.368,31
€ 1.522.022,68

€ 1.522.022,68
€ 23.081.073,25

- € 242.993,87
- € 2.188.294,36
- € 3.984.885,65
- € 185.998,49
- € 3.077.538,70
- € 3.744.613,97

- € 13.424.325,04
€ 9.656.748,21
- € 968.368,31
- € 5.168.236,13
3.520.143,77

Η διοίκηση της εταιρείας εκχώρησε συνολικά ομόλογα, ονομαστικής αξίας € 9.010.447,03, σε
προμηθευτές και πιστωτές της έναντι υποχρεώσεων της σε αυτούς.
Με την εφαρμογή του Ν.4046/14.02.2012 (Φ.Ε.Κ. 28/14.02.2012 τ.Α’) και της ανακοίνωσης
της 24ης Φεβρουαρίου 2012 του Υπουργείου Οικονομικών τα κατεχόμενα ομόλογα της Ι.Φ.Ε.Τ.
Α.Ε. (λήξεως 22.12.2012 και 22.12.2013) εντάχθηκαν στο PSI και ανταλλάχτηκαν με ι) νέα
ομόλογα τα οποία εκδόθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία κατά την ημέρα διακανονισμού του
PSI με ονομαστική αξία ίση με 31,5% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που ανταλλάσουν,
ιι) τίτλους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΓΧΣ) με ημερομηνία λήξης
δύο έτη ή λιγότερο από την ημέρα διακανονισμού του PSI και με ονομαστική αξία ίση με το 15%
της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που ανταλλάσσουν και ιιι) αποσπώμενους τίτλους ΑΕΠ
που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία με λογιζόμενη αξία ίση με την ονομαστική αξία
των νέων ομολόγων κάθε κατόχου.
Τα εν λόγω νέα ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας € 3.520.143,77, αποτιμήθηκαν την
31.12.2012 σύμφωνα με τις τιμές της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.).,
σε 1.575.287,92. και ως εκ τούτου η σωρευμένη ζημιά από αποτίμηση ομολόγων ανέρχεται σε
€ 1.944.855,85 εκ της οποίας ποσό € 1.261.732,94 αφορά την τρέχουσα χρήση και ποσό €
683.122,91 αφορά την προηγούμενη χρήση
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Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων από την
ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής
στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει σε ίσες δόσεις από τα ακαθάριστα έσοδα των
διαχειριστικών περιόδων που μεσολαβούν μέχρι τη λήξη των ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου που δόθηκαν σε ανταλλαγή, αρχής γενομένης από αυτή μέσα στην οποία
πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων (2012) και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησής
τους.

7.5.8. Λογαριασμοί προκαταβολών και πιστώσεων
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των προκαταβολών και πιστώσεων της εταιρείας
Εκτελωνιστής
Παλέτες ΠΑΚΟ ΑΕ
Δάνειο προσωπικού

7.930,10
1.142,90
6.861,59
15.934,59

7.5.9. Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα αυτών
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των διαθεσίμων της εταιρείας
31/12/2012
Διαθέσιμα στο ταμείο
Διαθέσιμα στις τράπεζες
Σύνολα:

6.099,96
1.502.832,23
1.508.932,19

31/12/2011
12.685,82
4.078.946,92
4.091.632,74

7.5.10. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Δεν υφίσταται υπόλοιπο στον εν λόγω λογαριασμού κατά την 31.12.2012.

7.5.11. Ίδια Κεφάλαια
Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας την 31.12.2011 και την
31.12.2012 αντίστοιχα
31/12/2012
Μετοχικό Κεφάλαιο
Τακτικό Αποθεματικό
Έκτακτα Αποθεματικά
Αποθεματικά από διαφορά αναπροσαρμογής λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Ζημιά από ΕΛΒΙΟΝΥ

31/12/2011

6.337.692,00
732.291,32
1.232.859,17

24.719.816,29
732.291,32
1.232.859,17

10.301.529,13

12.304.252,00

2.636.191,27
0,00

2.636.191,27
(9.099.831,79)
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Αποτελέσματα εις νέον

(6.094.700,51) (14.806.321,65)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων:

15.145.862,38

17.719.256,61

- Μετοχικό Κεφάλαιο
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11.03.2011 (ΦΕΚ 2532/6.5.2011 τ.
Α.Ε & Ε.Π.Ε.), 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.
Με την από 20.09.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 12234/21.11.2011 τ. Α.Ε &
Ε.Π.Ε.), πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά
€ 10.000.000, που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.03.2011.
Με την από 28.11.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
(ΦΕΚ 1218/21.02.2013 τ. Α.Ε & Ε.Π.Ε.), το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά € 18.382.124,29
με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών προηγουμένων χρήσεων της εταιρείας.
- Τακτικό Αποθεματικό
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας
(Ν.2190/1920, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετήσιων
καθαρών κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του
να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
- Έκτακτα Αποθεματικά
Τα έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί με
αποφάσεις Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύναται να
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν σχηματιστεί από φορολογηθέντα κέρδη και
ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω φορολόγηση σε περιπτώσεις διανομής ή
κεφαλαιοποίησή τους.
- Αποθεματικά από διαφορά αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Το

κονδύλι του

λογαριασμού

‘Αποθεματικά από

διαφορά αναπροσαρμογής λοιπών

περιουσιακών στοιχείων αφορά την καθαρή υπεραξία που δημιουργήθηκε από την
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αναπροσαρμογή της 31.12.2009 των ενσώματων ακινητοποιήσεων (γήπεδα και οικόπεδα) της
εταιρείας 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 Δ.Λ.Π. 16 και όπως αυτή τροποποιήθηκε κατά την 31.12.2012,
κατόπιν νεότερης αντίστοιχης μελέτης εκτίμησης.
Από την χρήση 2013, το εν λόγω αποθεματικό υπεραξίας θα μειώνεται κατά τις αναλογούσες
στην εκάστοτε χρήση αποσβέσεις με ισόποση βελτίωση του λογαριασμού αποτελέσματα εις
νέο.

7.5.12 Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2012
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις για συναλ/κές διαφορές λόγω αποτίμησης
Προβλέψεις Φορολογικού Ελέγχου
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο:

1.016.099,97
1.670,52
131.786,90
0,00
1.149.557,39

31/12/2011
1.429.584,17
1.670,52
131.786,90
0,00
1.563.041,59

Η εταιρεία έχει διενεργήσει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία, η οποία ανέρχεται την 31.12.2012 σε € 1.016.099,97. 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 Δημοσίου. Η εταιρεία ανέθεσε στην χρήση 2012 σε εξωτερικό συνεργάτη
(αναλογιστή) την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους
υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους κατά την 31.12.2012.
Ο διενεργηθείς σε παρελθούσα χρήση τακτικός φορολογικός έλεγχος που αφορούσε τις χρήσεις
1992-1998 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
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Πρωτοδικείου και του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, με τις οποίες έγιναν δεκτές οι εν
λόγω προσφυγές. Επί των εν λόγω προσφυγών εκδόθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, με τις
οποίες έγιναν στο σύνολό τους δεκτές οι προσφυγές και ακυρώθηκαν οι αντίστοιχες πράξεις
καταλογισμού φορολογικών οφειλών που εκδόθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο
Προϊστάμενος ΔΕΚ Αθηνών άσκησε εφέσεις επί των αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου και του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, οι οποίες συζητήθηκαν στη δικάσιμο
της 02.02.2012. Για τις αποφάσεις του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου εκδόθηκαν
απορριπτικές αποφάσεις, ενώ αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου, οι οποίες σύμφωνα με την εκτίμηση της νομικής υπηρεσίας θα είναι επίσης
απορριπτικές.
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 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.
Η εταιρεία έναντι των μελλοντικών φορολογικών της υποχρεώσεων, το ακριβές ύψος των
οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, έχει σχηματίσει μέχρι την
31.12.2012 σωρευμένη πρόβλεψη ποσού € 131.786,90.

7.5.13 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας.

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

31/12/2012

31/12/2011

27.077.693,63
340.000,00
93.353,50
84.225,35
522.203,68
2.529.374,43
0,00
30.646.850,59

24.499.320,75
340.249,42
137.208,44
85.596,12
522.203,68
2.555.389,84
12.288,04
28.152.256,29
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7.5.14. Δάνεια
Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση των δανείων της εταιρείας:
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Μακροπρόθεσμος δανεισμός πληρωτέος στην επόμενη
χρήση
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Σύνολο Δανεισμού

31/12/2012
4.333.843,30
0,00

31/12/2011
4.584.621,75
110.494,00

4.333.843,30
0,00
4.333.843,30

4.695.115,75
0,00
4.695.115,75

Επί των παγίων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση ποσού € 1.500.000,00 υπέρ της
Τράπεζας Πειραιώς για δανεισμό, το υπόλοιπο του οποίου ανέρχονταν την 31.12.2012 σε €
1.061.947,02.

7.5.15. Πωλήσεις
Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση των πωλήσεων της εταιρείας

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο
Μείον Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

1/1/2012 – 31/12/2012
Χονδρικές
27.612.677,49
384.261,74
5.992,00
261.452,39
28.264.383,62
24.793.744,86
3.470.638,76

1/1/2011 – 31/12/2011
Χονδρικές
24.510.539,58
327.938,01
6.759,75
298.057,75
25.143.295,09
24.008.221,79
1.135.073,30

7.5.16. 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:
31/12/2012
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι & τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Σύνολα
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Πωλήσεων

481.490,49
132.735,85
100.409,20
35.176,47
109.774,71
63.540,24
0,00
923.126,96

ΔΙΑΘΕΣΗ
478.830,78
38.049,88
103.136,13
372.908,98
165.177,88
63.540,26
51.590,55
1.273.234,46

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
666.134,45
105.469,45
148.899,83
34.684,72
174.704,59
88.383,26
0,00
1.218.276,30
23.575.468,56
24.793.744,86

ΣΥΝΟΛΟ
1.626.455,72
276.255,18
352.445,16
442.770,17
449.657,18
215.463,76
51.590,55
3.414.637,72
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31/12/2011
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι & τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Σύνολα
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Πωλήσεων

537.725,81
152.325,68
90.231,64
49.505,99
45.080,57
82.903,43
3.948,56
961.721,68

ΔΙΑΘΕΣΗ
582.703,30
78.002,69
131.973,10
765.340,99
210.303,46
90.818,07
16.155,06
1.875.296,67

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
861.310,41
109.180,49
135.029,14
44.843,13
57.311,33
134.240,78
6.393,67
1.348.308,95
22.659.912,84
24.008.221,79

ΣΥΝΟΛΟ
1.981.739,52
339.508,86
357.233,88
859.690,11
312.695,36
307.962,28
26.497,29
4.185.327,30

7.5.17. Άλλα έσοδα
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των άλλων εσόδων της εταιρείας.
31/12/2012
0,00
1.165.556,64
1.165.556,64

Έσοδα από επιδοτήσεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

31/12/2011
0,00
1.053.225,08
1.053.225,08

Στον λογαριασμό Λοιπά έσοδα περιλαμβάνονται:
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού € 6.361,66
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές ποσού € 46.562,49
Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 802.218,40
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού € 310.414,09

7.5.18. Άλλα έξοδα
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των άλλων εξόδων της εταιρείας.
Φορολογικά πρόστιμα - προσαυξήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Λοιπές έκτακτες ζημιές
Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων

148.893,53
13.816,49
14.351,26
18.849,92
49.536,76
245.447,96

7.5.19. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα – Χρεωστικοί Τόκοι
Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση των τόκων της εταιρείας
Πιστωτικοί τόκοι
Τόκοι βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων
Σύνολο:

31/12/2012
22.463,89
(498.844,69)
(476.380,80)

31/12/2011
7.154,12
(503.666,08)
(496.511,96)
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7.5.20. 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).

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

31/12/2012
0,00
1
0,00

31/12/2011
0,00
1
0,00

7.6. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Δικαστικές υποθέσεις
I.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Α.

Φορολογική υπόθεση σχετική με την έκδοση από το ΕΘΕΚ 15 Φύλλων Ελέγχου

Φόρου Εισοδήματος, ΚΒΣ, ΦΠΑ κλπ. που αφορούν στις χρήσεις 1992 έως και 1998.
Η εν επιδικία σήμερα απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.» για φορολογικές
αιτίες αναγόμενες στις χρήσεις 1992-1998, ήτοι κατά το χρόνο που λειτουργούσε ως ΝΠΙΔ
«ΙΦΕΤ», ανέρχεται στο ποσό των 2.242.823,21 €. Το ιστορικό της εν λόγω υπόθεσης έχει ως
εξής:

1.-

To 2004 κοινοποιήθηκαν 15 πράξεις για καταλογισμό φόρων και προστίμων (υποθέσεις

φόρου υπεραξίας ακινήτων χρήσεων 1992 και 1996, εισοδήματος χρήσεων 1992-1996 και
1998, και προστίμων ΚΒΣ χρήσεων 1992-1998). Ασκήθηκαν προσφυγές ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και για τις 15 πράξεις. Ασκήθηκαν ομοίως αιτήσεις
αναστολής (15) οι οποίες έγιναν όλες δεκτές. Οι προσφυγές πρωτόδικα έγιναν όλες δεκτές (15),
για τυπικούς λόγους. Το Δημόσιο άσκησε εφέσεις και στις 15 υποθέσεις.
Από τις 15 εφέσεις απορρίφθηκαν οι 11.
Επί των 4 εφέσεων (που αφορούσαν τη φορολογία εισοδήματος χρήσεων 1992-1995)
αντί απόρριψης εκδόθηκαν προδικαστικές αποφάσεις που διέτασσαν την εταιρεία να αποδείξει
το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του τότε ΝΠΙΔ «ΙΦΕΤ» κατά τις κρίσιμες χρήσεις και το
Ελληνικό Δημόσιο να προσκομίσει αναλυτική έκθεση απόψεων ως προς τον κερδοσκοπικό του
χαρακτήρα. Τα αποδεικτικά έγγραφα ως προς το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του νομικού
προσώπου κατατέθηκαν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, και η νέα συζήτηση των εφέσεων
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είχε ορισθεί για τη δικάσιμο της 11.03.2013 ενώπιον του ΔΕφΑθ (12 ο τμήμα), όταν και
αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 14.10.2013.
Η πορεία των προσφυγών κατά των καταλογιστικών πράξεων έτους 2004
εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΦΥΛΛΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙ
ΑΣ
ΥΠΕΡΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΕΡΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΦΕΙΛΗΣ
(ΚΦ+ΠΡ)

9

2004

51

2004

395

2004

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1992

178.509,08

1178

2004

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1993

357.835,25

1265

2004

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1994

250.816,47

1439

2004

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1995

189.111,06

1691

2004

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1996

1868

2004

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1998

148

2004

ΚΒΣ

1992

149

2004

ΚΒΣ

1993

150

2004

ΚΒΣ

1994

151

2004

ΚΒΣ

1995

152

2004

ΚΒΣ

1996

153

2004

ΚΒΣ

1997

154

2004

ΚΒΣ

1998

2.-

1992
1996

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ου
ΒΑΘΜΟΥ (επί
προσφυγών ΙΦΕΤ)
18551
/2010
18560
/2010
18549
/2010
18553
/2010
18555
/2010
18556
/2010
18558
/2010
18562
/2010
18314
/2010
18313
/2010
18307
/2010
18308
/2010
18309
/2010
18310
/2010
18311
/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ
(επί εφέσεων Δημοσίου)

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
ΜΕΤΑ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ
ΙΚΗ

ΔΕΚΤΗ

3797/2011

ΑΠΟΡ

ΔΕΚΤΗ

3798/2011

ΑΠΟΡ

ΔΕΚΤΗ

1940/2012

ΠΡΟΔΙΚ

14/10//2013

ΔΕΚΤΗ

1941/2012

ΠΡΟΔΙΚ

14/10/2013

ΔΕΚΤΗ

1942/2012

ΠΡΟΔΙΚ

14/10/2013

ΔΕΚΤΗ

1943/2012

ΠΡΟΔΙΚ

14/10/2013

ΔΕΚΤΗ

3808/2011

ΑΠΟΡ

-

ΔΕΚΤΗ

3799/2011

ΑΠΟΡ

-

ΔΕΚΤΗ

691/2012

ΑΠΟΡ

-

ΔΕΚΤΗ

690/2012

ΑΠΟΡ

-

ΔΕΚΤΗ

1174/2012

ΑΠΟΡ

-

ΔΕΚΤΗ

1175/2012

ΑΠΟΡ

-

ΔΕΚΤΗ

687/2012

ΑΠΟΡ

-

ΔΕΚΤΗ

688/2012

ΑΠΟΡ

-

ΔΕΚΤΗ

689/2012

ΑΠΟΡ

-

-

Λόγω απόρριψης πρωτοδίκως των προσφυγών, το Δημόσιο, όπως έχει δικαίωμα (επί

τυπικού λόγου ακύρωσης των καταλογιστικών πράξεων) επανεξέδωσε και κοινοποίησε εντός
του 2012 νέες πράξεις αντίστοιχου αντικειμένου.
Κατά όλων αυτών, επίσης 15, ασκήθηκαν αντίστοιχες 15 προσφυγές.
Η συζήτηση των ασκηθεισών προσφυγών δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη, με εξαίρεση
εκείνες ενώπιον του ΔΕφΑθ, η συζήτηση των οποίων πραγματοποιήθηκε στις 2.4.2013 και
αναμένεται η έκδοση αποφάσεων.
Αναλυτικά η πορεία των προσφυγών και αιτήσεων αναστολής κατά των
καταλογιστικών πράξεων έτους 2012 εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΕΙΔΟΣ
ΦΟΡΟΛ
ΟΓΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ

5

2012

24

2012

1816

2012

1807

2012

1164
β
1664
δ
1808
ε
1830
δ
583
584
585
586
587
588
589

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

ΥΠΕΡΑΞ
ΙΑ
ΑΚΙΝΗΤ
ΩΝ
ΥΠΕΡΑΞ
ΙΑ
ΑΚΙΝΗΤ
ΩΝ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ
ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑ
ΚΒΣ
ΚΒΣ
ΚΒΣ
ΚΒΣ
ΚΒΣ
ΚΒΣ
ΚΒΣ

ΠΡΟΣΘΕΤ
ΟΣ
ΦΟΡΟΣ

ΚΥΡΙΟΣ
ΦΟΡΟΣ
(ΚΦ)

1992

33.580,11

40.296,13

73.876,24

ΜονΔΠρΑθ

4033/201
2

ΜΕΡΙΚ
ΩΣ
ΔΕΚΤΗ

1996

267.329,68

320.795,62

588.125,30

ΔΕφΑθ (2ο)

311/2012

ΑΠΟΡ

2/4/2013

1996

99.293,00

119.152,00

218.445,00

ΔΕφΑθ (2ο)

313/2012

ΑΠΟΡ

2/4/2013

1998

296.665,00

355.998,00

652.663,00

ΔΕφΑθ (2ο)

312/2012

ΑΠΟΡ

2/4/2013

1992

44.627,27

53.552,72

98.179,99

ΜονΔΠρΑθ

1993

90.021,45

108.025,74

198.047,19

ΜονΔΠρΑθ

1994

100.913,41

121.096,09

222.009,50

ΜονΔΠρΑθ

1995

76.231,36

91.477,63

167.708,99

ΜονΔΠρΑθ

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

3.521,00
3.521,00
2.641,00
3.521,00
3.521,00
2.641,00
4.402,00

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

3.521,00
3.521,00
2.641,00
3.521,00
3.521,00
2.641,00
4.402,00

ΜονΔΠρΑθ
ΜονΔΠρΑθ
ΜονΔΠρΑθ
ΜονΔΠρΑθ
ΜονΔΠρΑθ
ΜονΔΠρΑθ
ΜονΔΠρΑθ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΜΟΔΙΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙ
Ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

ΔΙΚΑΣΙΜ
ΟΙ
ΠΡΟΣΦΥ
ΓΩΝ

ΧΡΗΣ
Η

Κατά την άποψή μας, πιθανολογείται η ευδοκίμηση επί της ουσίας των άνω εφέσεων και
προσφυγών, κατόπιν της έκδοσης του Ν. 3599/2007 (άρθρο 22), με το οποίο αποσαφηνίσθηκε
ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του ΝΠΙΔ «ΙΦΕΤ», κατά τον ένδικο χρόνο, κατά τον οποίο
λειτούργησε ως τέτοιο.
Β.-

Αγωγή

αποζημιώσεως

της

εταιρείας

«MEDICHROM

A.E.

–

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.».
Με την από 18-5-2009 και με α/α καταθέσεως δικογράφου 5760/2009 Αγωγή, η εταιρεία
«MEDICHROM A.E.» ζητά να υποχρεωθεί η εταιρεία να της καταβάλει, ως αποζημίωση λόγω
δήθεν πλημμελούς εκτελέσεως μελέτης βιοδιαθεσιμότητας, το συνολικό ποσό των 2.477.550 €.
Η αγωγή θα εκδικασθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη
δικάσιμο της 7-11-2013.
Κατά τη γνώμη μας, η άνω αγωγή δεν αναμένεται να ευδοκιμήσει.
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Γ.-

Διαταγή Πληρωμής της «DEMO ΑBEΕ» κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.» και τη αιτήσει της εταιρείας «DEMO ΑBEΕ» εκδόθηκε υπ’ αριθμόν

24.326/2011 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την
οποία επιτάσσεται η «ΙΦΕΤ Α.Ε.» να καταβάλει στην άνω εταιρεία το συνολικό ποσό των
444.242,60 € για κεφάλαιο πλέον τόκων καθώς και το ποσό των 7.560,00 € για δικαστική
δαπάνη. Το επιδικασθέν ποσό αφορά σε οφειλή από τιμολόγια ετών 2008 και 2009.
Η εταιρεία έχει ασκήσει εμπροθέσμως ανακοπή για την ακύρωση της άνω Διαταγής
Πληρωμής (κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ), η οποία έχει προσδιορισθεί να εκδικασθεί ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18.12.2013.
Η εκτέλεση της άνω Διαταγής Πληρωμής έχει ανασταλεί μέχρι την έκδοση τελεσίδικης
αποφάσεως επί της από 20.10.2011 Ανακοπής, για τον λόγο ότι πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση
της τελευταίας, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1453/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).
Κατά τη γνώμη μας, αναμένεται η ευδοκίμηση της άνω Ανακοπής της «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Δ.-

Αγωγή της «ESSEX CHEMIE AG» κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Με την από 21-12-2010 και με α/α καταθέσεως δικογράφου 15208/2010 αγωγή της

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η ενάγουσα αλλοδαπή εταιρεία ζητά να
υποχρεωθεί η «ΙΦΕΤ Α.Ε.» να της καταβάλει το ποσό των 21.852,60 € ως οφειλόμενη αξία του
υπ’ αριθμόν 90191706/23-11-2005 Τιμολογίου της.
Η αγωγή είχε προσδιορίσθηκε να εκδικασθεί κατά τη δικάσιμο της 22-5-2013, πλην όμως
η ενάγουσα παραιτήθηκε του δικογράφου, δεδομένου ότι το εν λόγω τιμολόγιο είχε εξοφληθεί
από το έτος 2007.
Ε.-

Αγωγή της «IPSEN ΕΠΕ» κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Με την από 21-6-2011 και με α/α καταθέσεως δικογράφου 8715/2011 αγωγή της

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η ενάγουσα αλλοδαπή εταιρεία ζητά να
υποχρεωθεί η «ΙΦΕΤ Α.Ε.» να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 42.426,17 € ως οφειλόμενη
αξία τεσσάρων (4) τιμολογίων ετών 2008, 2009 και 2010.
Η αγωγή προσδιορίσθηκε να εκδικασθεί κατά τη δικάσιμο της 1-10-2014.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας κάθε απαίτηση της ενάγουσας έχει
εξοφληθεί από 3-10-2011.

Σχετικώς έχει ενημερωθεί και η αντίδικη πλευρά, η οποία

επιβεβαίωσε την εξόφληση και δήλωσε ότι θα παραιτηθεί από το δικόγραφο κατά τη συζήτηση
της αγωγής.
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ΣΤ.-

Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης της « FARMACIE PETRONE S.R.L.» κατά της

«ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Με την από 14-5-2012 και με α/α καταθέσεως 11779/2012 αίτηση ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) η αιτούσα ζητά τη
συντηρητική κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας της «ΙΦΕΤ Α.Ε.» μέχρι του ποσού των
240.000 €, για την εξασφάλιση απαιτήσεών της από τιμολόγια ετών 2009-2010 συνολικής αξίας
200.000 € περίπου.
Η αίτηση είχε προσδιορισθεί να εκδικασθεί για τη δικάσιμο της 11-4-2013, πλην όμως
αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 22-7-2013, πλην όμως δεν αναμένεται η συζήτησή της λόγω
εξόφλησης των οφειλομένων.
Ζ.-

Αγωγή της «BAXTER HEALTHCARE S.A.» κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Με την από 20-12-2012 και με α/α καταθέσεως δικογράφου 6509/2012 αγωγή της

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η ενάγουσα αλλοδαπή εταιρεία ζητά να
υποχρεωθεί η «ΙΦΕΤ Α.Ε.» να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 6.490.075,20 € ως
οφειλόμενη αξία τιμολογίων ετών 2007 έως και 2012.
Η αγωγή προσδιορίσθηκε να εκδικασθεί κατά τη δικάσιμο της 18-2-2015.
Κατά τη γνώμη μας, η συγκεκριμένη αγωγή πάσχει αοριστίας και θα απορριφθεί για τον
λόγο αυτόν.
Η.-

Αγωγή της «GLAXOSMITHKLINE» κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Με την από 16-1-2013 και με α/α καταθέσεως δικογράφου 213/2013 αγωγή της ενώπιον

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθεί η «ΙΦΕΤ Α.Ε.» να της
καταβάλει το συνολικό ποσό των 2.941.824,17 € ως οφειλόμενη αξία τιμολογίων ετών 2008 έως
και 2012.
Η αγωγή προσδιορίσθηκε να εκδικασθεί κατά τη δικάσιμο της 4-3-2015.
Θ.-

Προσφυγή της «ΙΦΕΤ Α.Ε.» κατά πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα λόγω

ένταξης στο σχέδιο πόλης.
Μετά την ένταξη των ακινήτων της «ΙΦΕΤ Α.Ε.» στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του
Δήμου Παλλήνης, κοινοποιήθηκε πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα με την οποία επιβλήθηκε
εισφορά σε χρήμα ύψους 558.035,70 ευρώ. Κατά της ως άνω πράξης ασκήθηκε η από
21.4.2008 και με αριθμό κατάθεσης 22768/2008 προσφυγή της εταιρείας ενώπιον του
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Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα. Η
εκτέλεση της πράξης έχει ανασταλεί δυνάμει της υπ’ αριθ. 5411/2008 απόφασης του άνω
Δικαστηρίου.
Η.-

Εργατικές υποθέσεις

Η.1

Λανίτου κατά «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Με την από 24-11-2009 και με α/α καταθέσεως δικογράφου 6322/2009 Αγωγή κατά της

«ΙΦΕΤ Α.Ε.» η ενάγουσα, η οποία απασχολείτο από την εταιρεία μέχρι 30-9-2009 δυνάμει
διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ζητά να αναγνωρισθεί ότι η σχέση που τη συνέδεε
με την εταιρεία ήταν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, να υποχρεωθεί η
εταιρεία να αποδέχεται τις υπηρεσίες της και να της καταβάλει ως μισθούς υπερημερίας για το
χρονικό διάστημα 1-10-2009 έως 1-2010 το ποσό των 26.293,4 €. Επικουρικώς, η ενάγουσα
ζητά να υποχρεωθεί η εταιρεία να της καταβάλει το ποσό των 4.382,23 € ως αποζημίωση
απολύσεως.
Η εν λόγω αγωγή εκδικάσθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά τη δικάσιμο της 7-10-2011.
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 286/2013 απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή ως
προς όλες τις βάσεις της.
Η.2

Φιλόπουλος κατά «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Με την από 28-6-2010 και με α/α καταθέσεως δικογράφου 121886/3839/2010 Αγωγή

κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.» ο ενάγων, ο οποίος απασχολείτο από την εταιρεία μέχρι 31-12-2009,
ζητά να αναγνωρισθεί ότι η σχέση που τον συνέδεε με την εταιρεία ήταν σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και να υποχρεωθεί η εταιρεία να του καταβάλει το ποσό των
26.133,33 € ως αποζημίωση απολύσεως.
Η εν λόγω αγωγή εκδικάσθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά την δικάσιμο της 7-1-2013.
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 289/2013 απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω
αγωγή ως αβάσιμη.
Η.3

Βλάχος κ.λπ. κατά «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Με την από 25-2-2010 και με α/α καταθέσεως δικογράφου 38/2010 Αγωγή κατά της

«ΙΦΕΤ Α.Ε.» οι δέκα (10) ενάγοντες (πρώην εργαζόμενοι της «ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.») ζητούν να
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αναγνωρισθεί ότι τους οφείλονται διαφορές αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 1-6-2009
έως και 28-2-2010 λόγω ακυρότητας του υπ’ αριθμόν 21 όρου της Επιχειρησιακής Συλλογικής
Συμβάσεως Εργασίας, ο οποίος θέτει ποσοτικό περιορισμό στην αύξηση αποδοχών
εργαζομένων που εντάσσονται στην εταιρεία κατόπιν συγχωνεύσεως με απορρόφηση άλλης
εταιρείας.
Η αγωγή θα συζητηθεί ενώπιον του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη

δικάσιμο της 19-2-2014.
Κατά τη γνώμη μας, δεν αναμένεται η ευδοκίμησή της.
Η.4

Βαρδίκα κ.λπ. κατά «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Με την από 4-3-2011 και με α/α καταθέσεως 48595/1470/2011 Αγωγή σαράντα τρεις

(43) εργαζόμενοι της «ΙΦΕΤ Α.Ε.» ζητούν να αναγνωρισθεί ότι οι διατάξεις των Ν.3833/2010 και
3845/2010

(για

την

οριζόντια

περικοπή

μισθών

στον

ευρύτερο

δημόσιο

τομέα,

συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΚΟ) παραβιάζουν το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο και,
συνεπώς, η περικοπή των τακτικών αποδοχών τους που συντελέσθηκε από τον Ιανουάριο
2010 είναι μη νόμιμη. Περαιτέρω, ζητούν να υποχρεωθεί η εταιρεία να καταβάλει τις διαφορές
αποδοχών σε κάθε έναν από τους 43 εργαζομένους.
Η εν λόγω αγωγή έχει προσδιορισθεί να εκδικασθεί ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30-5-2013, πλην όμως η εκδίκασή της θα αναβληθεί με αίτημα των
εργαζομένων.
Κατά τη γνώμη μας, δεν αναμένεται η ευδοκίμησή της.
Η.5

Χόνια κ.λπ. κατά «ΙΦΕΤ Α.Ε.» / Πουλακίδα κατά «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.» / Γκιώνης-Μάστορης

κ.λπ. κατά «ΙΦΕΤ Α.Ε.».
Πρόκειται για τρεις (3) αγωγές με την ίδια ιστορική αιτία και το ίδιο αίτημα, οι οποίες θα
εκδικασθούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 2-10-2013 η πρώτη, την 710-2013 η δεύτερη και την 10-10-2013 η τρίτη.
Οι συνολικώς έξι (6) ενάγοντες, πρώην εργαζόμενοι της «ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.» είχαν
προσληφθεί κατά το χρονικό διάστημα από 2006 έως 2008 από την «ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.» με
άκυρες συμβάσεις εργασίας. Για τον λόγο αυτόν, η «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε» διέκοψε τις σχέσεις εργασίας
τους την 17-1-2011. Με τις αγωγές ζητούν να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της αποφάσεως του
Δ.Σ. περί διακοπής της εργασιακής σχέσης τους, να υποχρεωθεί η εταιρεία να αποδέχεται τις
υπηρεσίες τους και να καταβάλει μισθούς υπερημερίας.
Κατά τη γνώμη μας, δεν αναμένεται η ευδοκίμηση της άνω αγωγής.
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Η.6

Γκεζερλής κατά «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Με την από 23 Απριλίου 2012 και με α/α καταθέσεως 97/ΕΓ97/12/2012 Αγωγή ενώπιον

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ο ενάγων ζητά να υποχρεωθεί η εταιρεία να του
καταβάλει το συνολικό ποσό των 72.344,54 € ως διαφορά αποδοχών λόγω μη καταβολής
επιδόματος υπευθυνότητας, ως αποζημίωση απολύσεως και προσαύξηση λόγω οδοιπορικών
εξόδων.
Η αγωγή εκδικάσθηκε, κατόπιν δύο αναβολών, στις 17-4-2013 και αναμένεται απόφαση.
Κατά τη γνώμη μας, δεν αναμένεται η ευδοκίμησή της.

ΙΙ.-

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΙΦΕΤ Α.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

Α.-

Αγωγή ΙΦΕΤ ΑΕ κατά του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με της επωνυμία

«Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφάλισης Υγειονομικώς (ΤΣΑΥ) και νυν ΕΤΑΑ
Η «ΙΦΕΤ Α.Ε.», με την από 2 Φεβρουαρίου 2009 και με αριθμό κατάθεσης 3829/2009
αγωγή της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αιτείται να υποχρεωθεί το ως άνω
Ταμείο στην καταβολή του ποσού των 42.668,23 Ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 21.12.2007
μέχρι την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της αγωγής ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Η εκδίκαση της αγωγής δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη.
Β.-

Διαταγή πληρωμής κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΟΦΑΡΜ

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Η ΙΦΕΤ ΑΕ επέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθ. 163/2012 διαταγής πληρωμής του
Ειρηνοδίκη

του

Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΗΠΕΙΡΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει της υπ’ αριθ. 49232234-1
επιταγής της Εμπορικής Τράπεζας Α.Ε., ποσού ευρώ 11.270,82 με ημερομηνία εκδόσεως
20.10.2011.
Κατά της διαταγής πληρωμής ασκήθηκε ανακοπή από την οφειλέτιδα εταιρεία, επί της
οποίας εκκρεμεί απόφαση.
Γ.-

Αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του «ΟΚΑΝΑ».
Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ασκήθηκε η από 27-12-2012 και με α/α

καταχ. ΑΓ 3541/28-12-2012 αγωγή της εταιρείας κατά των άνω εναγομένων, η οποία αφορά σε
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μη καταβληθείσα αμοιβή ποσού 123.186,26 € λόγω εκτέλεσης ανατεθέντος έργου κατά το έτος
2007 (παραγωγή μεθαδόνης).
Η αγωγή δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη.
Δ.-

Αναγγελία απαίτησης σε πτώχευση κατά της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.»
Κατόπιν αποδοχής σχετικής πτωχευτικής ανακοπής της εταιρείας ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, έγινε δεκτή η απαίτηση της εταιρείας, στο πλαίσιο της
πτωχευτικής διαδικασίας, για ποσό 63.558,22 ευρώ. Περαιτέρω, δεν υπάρχει εκτίμηση για την
πιθανότητα είσπραξης.
Ε.-

Αναγγελία απαίτησης σε πτώχευση κατά της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ

Α.Ε.»
Η εταιρεία προέβη νομίμως, εμπροθέσμως και προσηκόντως σε αναγγελία της
απαίτησής της κατά της άνω εταιρείας ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ροδόπης, για
ποσό 16.998,19 ευρώ, η οποία και έγινε δεκτή από τον Εισηγητή και το Σύνδικο της
πτώχευσης.

Περαιτέρω,

δεν

υπάρχει

εκτίμηση

για

την

πιθανότητα

είσπραξ

45 από 45

