ΙΦΕΤ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου
από 1 Ιανουαρίου µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2011
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 25/5/2012 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.
Χριστοδούλου Γεώργιος
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.
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1. Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 2011 έως 31η
∆εκεµβρίου 2011 που περιλαµβάνουν:
1. τον

Ισολογισµό, τον Λογαριασµό Αποτελεσµάτων χρήσης και τον Πίνακα ∆ιάθεσης

Αποτελεσµάτων, 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 που στη συνέχεια, µε αναµόρφωση, βάσει των διατάξεων των ∆.Π.Χ.Α., των
δεδοµένων των φορολογικών βιβλίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις µε τους
κανόνες των ∆.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 ∆ιεθνή 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 18ο 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 2010. Πιο συγκεκριµένα τα έσοδα
ανήλθαν σε 25,1 εκ. ευρώ έναντι 22,9 εκ. ευρώ (αύξηση 9,61 %).
Τα λειτουργικά αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης ανήλθαν σε ζηµιά 6.627,74 χιλ. ευρώ
και είναι ελαττωµένα έναντι των αποτελεσµάτων της χρήσης 2010 που ανήλθαν σε ζηµιά
(354,75) χιλ ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων παρουσίασαν ελάττωση και
διαµορφώθηκαν σε ζηµία (7.124,25) χιλ. ευρώ έναντι ζηµίας (921,36) χιλ. ευρώ στη χρήση
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2010. Η ελάττωση των αποτελεσµάτων οφείλεται κυρίως, στην ζηµιά (5.835,55) χιλ. από την
αποτίµηση των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που κατείχε η εταιρεία, λόγω PSI.
Λοιποί Αριθµοδείκτες εταιρείας
2011
α. Συντε/στής Παγιοποίησης Περιουσίας
Πάγιο Ενεργητικό .
17.610.065,06
Σύνολο Ενεργητικού
53.917.273,69
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

2010
32,66%

17.918.027,34
67.602.247,33

26,51%

67,34%

49.684.219,99
67.602.247,33

73,49%

48,95%

24.843.511,53
42.758.735,80

58,10%

100,62%

24.843.511,53
17.918.027,34

138,65%

126,10%

49.684.219,99
34.619.421,37

117,52%

36.307.208,63
53.917.273,69

β. Συντελεστής ∆ανειακής Επιβάρυνσης
Ίδια Κεφάλαια
.
17.719.256,61
Σύνολο Υποχρεώσεων
36.198.017,08
γ. Συντελεστής Κάλυψης πάγιου ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια
.
17.719.256,61
Πάγιο Ενεργητικό
17.610.065,06
δ. Συντελεστής κάλυψης βραχ/σµων υποχρεώσεων
Κυκλοφορούν Ενεργητικό .
36.307.208,63
Βραχ/σµες Υποχρεώσεις
28.792.508,15
ε. Συντ/στής Μ.Ο. προθεσµίας είσπραξης απαιτήσεων
Απαιτήσεις από πελάτες χ 365
14.607.578,76 χ 365
Πωλήσεις
25.143.295,09

στ. Συντ/στής Μ.Ο. προθεσµίας εξόφλησης προµηθευτών
Υποχρεώσεις προς
προµηθευτές χ 365
24.499.320,75. χ 365
Κόστος Πωλήσεων
24.008.221,79

3.

212

372

14.606.056,57 χ 365
22.891.304,88

30.658.277,29. χ 365
20.723.184,88

233

540

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 ∆ηµοσίου 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
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β) της αδυναµίας των νοσοκοµείων να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε εύλογο χρονικό
διάστηµα.
Ωστόσο, παρά την ταµειακή δυσχέρεια της Εταιρείας κατά το έτος 2011, 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 2012 θα κυµανθεί στα ίδια επίπεδα µε την κλειόµενη χρήση.
Για τους λόγους αυτούς λοιπόν πιστεύουµε ότι το αποτέλεσµα της χρήσης 2012 θα είναι
ζηµιογόνο.
5.

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

λειτουργικών ζηµιών.
6.

Τοµέας έρευνας και ανάπτυξης.
Η εταιρεία στη χρήση 2011 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 31.12.2011 σε 52 άτοµα, είναι άρτια

εκπαιδευµένο και αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια της εταιρείας.
Βασικό µέληµα της ∆ιοίκησης είναι η συνεχής επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού
µε την παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε στόχο
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πάντα τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού της εταιρείας, το οποίο στο σύνολο
του απαρτίζεται από ικανά, έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη.
Παλλήνη, 25 Μαΐου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αποτελείται από 5
σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία
30 Μαΐου 2012.
Αθήνα 30 Μαΐου 2012

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 ∆εκεµβρίου 2011, 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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
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Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι oι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση που έληξε στις 31.12.2010 µε συνέπεια να
µην έχουν καταστεί οριστικές για την χρήση αυτή. Η εταιρεία έναντι των πρόσθετων φόρων και
των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο έχει
σχηµατίσει µέχρι την 31.12.2011 σωρευµένη πρόβλεψη ποσού € 131.786,90.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, µε εξαίρεση τις επιπτώσεις τυχόν προσαρµογών που ενδεχόµενα θα
καθίστανται αναγκαίες αν είχαµε διασφαλίσει εύλογη βεβαιότητα σχετικά µε την εκτίµηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε µελλοντικό
φορολογικό έλεγχο και τις επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων των θεµάτων 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 ∆εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 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 χρήσεως 2011.
Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε τα θέµα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30.05.2012

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 31/12/2011
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 12η εταιρική χρήση (1/1/11-31/12/11)
Σηµ.
2011
2010
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
7.5.1
17.610.065,06
17.918.027,34
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
7.5.2
413.950,34
372.415,78
Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
7.5.3
19.121,19
19.121,19
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

6.429.628,13
14.607.578,76
6.610.864,22

5.118.711,41
14.606.056,57
4.206.973,34

7.5.7

4.097.191,74

23.061.538,82

7.5.8
7.5.9
7.5.10

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

21.470,90
2.257.061,98
20.870,00
67.602.247,33

7.5.11
24.719.816,29
7.5.11
16.905.593,76
7.5.11 (23.906.153,44)

24.719.816,29
16.905.593,76
(16.781.898,52)

16.309.814,70

24.843.511,53

Σύνολο καθαρής θέσης
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
Μακροπρόθεσµες προβλέψεις
∆άνεια τραπεζών

7.5.2
7.5.12
7.5.14

1.147.351,59
1.563.041,59
0,00

1.112.904,20
1.716.561,71
102.994,00

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

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

33.981.069,38
638.351,99
5.036.382,52
170.472,00

53.917.273,69

67.602.247,33

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων
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4. Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης 31/12/2011
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 31ης ∆εκεµβρίου 2011 (1/1/11-31/12/11)
(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

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

2010
22.891.304,88
(20.723.184,88)
2.168.120,00
560.663,35
(1.537.345,85)
(1.246.804,13)

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

(299.387,94)
(354.754,57)
(566.606,44)
(921.361,01)

(7.124.254,92)

(921.361,01)

0,00

0,00
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5. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 2011 ΙΦΕΤ Α.Ε.
Μετοχικό
Αποτελέσµατα
Κεφάλαιο
Αποθεµατικά
εις νέον
Υπόλοιπο κατά την 31-∆εκ-2010
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
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής ενσώµατων παγίων
Με;iον 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 από απορρόφηση της
ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.
∆ιαφορές ενοποίησης
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσµατα
Κέρδη / Ζηµίες χρήσεως
Προτεινόµενα µερίσµατα
Υπόλοιπα την 31/12/2011

(7.124.254,92)
24.719.816,29

16.905.593,76

(23.906.153,44)

17.719.256,61

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 2010 ΙΦΕΤ Α.Ε.
Μετοχικό
Αποτελέσµατα
Αποθεµατικά
Κεφάλαιο
εις νέον
Υπόλοιπο κατά την 31-∆εκ-09
24.719.816,29 17.003.782,18 (15.885.692,94)

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
25.837.905,53

Μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων χρήσεως 2010
Αυξήσεις / Μειώσεις Μετοχικού κεφαλαίου
Καταθέσεις µετόχων για αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής ενσώµατων παγίων

-98.188,42

98.188,42

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 από απορρόφηση της
ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.
∆ιαφορές ενοποίησης
Μείον :Μεταφερθείσες στα αποτελέσµατα
Κέρδη / Ζηµίες χρήσεως
Προτεινόµενα µερίσµατα

(73.032,99)

(-921.361,01)

12 από 52

Υπόλοιπα την 31/12/2010

24.719.816,29

16.905.593,76

(16.781.898,52)

24.843.511,53

6. Κατάσταση Ταµειακών Ροών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
2011
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες:
Καθαρά Κέρδη (Ζηµίες)
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 ∆ραστηριότητες:
Ταµειακές Εισροές:
Ταµειακές Εκροές:
Για αγορές παγίων

2010

(7.124.254,92)

(921.361,01)

307.962,28

358.282,04

(39.379,74)

(27.724,94)

5.862.052,25

50.548,00

(548.429,29)

190.831,69

503.666,08

567.298,36

(7.154,12)

(691,92)

(1.045.537,46)

217.182,22

10.598.223,54

4.421.573,65

(1.310.916,72)

1.825.507,46

(5.826.913,22)

(2.729.859,18)

2.414.856,14

2.414.856,14

3.734.404,15

3.734.404,15

(0,00)

(0,00)

(11.803,00)

(11.803,00)

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες:
Ταµειακές Εισροές:
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
2.005.634,94
Πληρωµές για δάνεια και τόκους
(2.585.920,32)
(580.285,38)

1.008.306,09
(3.139.203,29)
(580.285,38)

(2.130.897,20)

(2.130.897,20)

Αύξηση ∆ιαθεσίµων κατά τη διάρκεια της χρήσης

1.834.570,76

1.591.703,95

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αρχής

2.257.061,98

655.358,03

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τέλους χρήσης

4.091.632,74

2.257.061,98
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7. ΙΦΕΤ Α.Ε.
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε €)

7.1. Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία
Ίδρυση: Το Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) είναι ανώνυµη
εταιρεία, του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ). Το Ι.Φ.Ε.Τ. ιδρύθηκε το 1991 έπειτα από
τη

συγχώνευση

της

τότε

Εθνικής

Φαρµακοβιοµηχανίας

(Ε.Φ.)

και

της

Κρατικής

Φαρµακαποθήκης (Κ.Φ.). Το 2001 ενσωµατώθηκε στο ΙΦΕΤ η Φαρµέτρικα. Το 2009
ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της εταιρείας ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε. .
Σκοπός του ΙΦΕΤ είναι γενικά η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών στο χώρο της ∆ηµόσιας
Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης προς τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.
Έδρα: Η έδρα του ΙΦΕΤ βρίσκεται στην Παλλήνη Αττικής (18ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος)
Πρόεδρος: Χριστοδούλου Γεώργιος,
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος: Τσάγκαρη Ελένη
Προσωπικό: Στο ΙΦΕΤ εργάζονται 52 άτοµα, εκ των οποίων τα 24 είναι πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης.

7.2. 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:
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Ανάπτυξη µεθοδολογίας και διενέργεια µελετών βιοϊσοδυναµίας και βιοδιαθεσιµότητας Τ
Άµεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε φάρµακα απαραίτητα για τη δηµόσια υγεία.
Παραγωγή Μεθαδόνης, ποσίµων διαλυµάτων και δισκίων.
Παραγωγή Συρίγγων.
Ανάπτυξη εφαρµογών οργάνωσης και µηχανογράφησης στο χώρο της υγείας .
Παροχή επίσηµης και έγκυρης πληροφόρησης στους επιστήµονες του χώρου της υγείας .
Παροχή αποστείρωσης προϊόντων δια ακτινοβόλησης.

7.3. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας που καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2011 –
31/12/2011 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 Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και τις διερµηνείες που είχαν
εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά την 31.12.2011. 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 ∆ιοίκησης, 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 31.12.2009, 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
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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

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
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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 ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα
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
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Οι απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά τη ζηµιά που προκύπτει από τις
πιθανολογούµενες επισφάλειες. Η ∆ιοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των
κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασµούς προκειµένου να
αποφασίσει για το προσδιορισµό της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.
Η εταιρεία έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της, µέχρι την σύνταξη των οικονοµικών
καταστάσεων, οµόλογα, µηδενικού επιτοκίου, συνολικής ονοµαστικής αξίας € 23.081.073,25,
έναντι παλαιότερων απαιτήσεων της από νοσοκοµεία. Η διοίκηση της εταιρείας εκχώρησε
συνολικά οµόλογα, ονοµαστικής αξίας € 9.010.446,03, σε προµηθευτές και πιστωτές της έναντι
υποχρεώσεων της σε αυτούς.

∆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.
Η εταιρεία ανέθεσε στην χρήση 2011 σε εξωτερικό συνεργάτη (αναλογιστή) την εκπόνηση
αναλογιστικής µελέτης για τον επαναπροσδιορισµό του ύψους υποχρεώσεων προς τους
εργαζοµένους κατά την 31.12.2011.
Σύµφωνα µε το άρθρο 20 της διµερούς συµβάσεως εργασίας της εταιρείας, η επιχείρηση
καταβάλει το 100% 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 ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι προβλέψεις
για πιστωτικούς κινδύνους, ύψους € 365.516,54 είναι επαρκείς.
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- ∆ιαφορών 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
31.12.2011 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 ∆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.
Τα οµόλογα που έλαβε και κατείχε η εταιρεία την 31.12.2011, έναντι απαιτήσεων της από τα
νοσοκοµεία, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν.3867/2010, συνολικής ονοµαστικής αξίας €
9.932.746,70, αποτιµήθηκαν την 31.12.2011 στην αξία που προέκυψε κατόπιν εφαρµογής του
PSI και λαµβανοµένων υπόψη των διαµορφωθεισών αµέσως µετά το PSI τιµών της
Ηλεκτρονικής ∆ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.∆.Α.Τ.)., σε 4.097.191,75 προκύπτοντας ζηµιά
€ 5.835.554,95.
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
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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
∆ηµοσίου από απαιτήσεις νοσοκοµείων) που κατέχει. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης 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
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 ∆εκεµβρίου 2011 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.
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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 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.
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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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου και του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, µε τις οποίες έγιναν δεκτές οι εν
λόγω προσφυγές. Επί των εν λόγω προσφυγών εκδόθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου και του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, µε τις
οποίες έγιναν στο σύνολό τους δεκτές οι προσφυγές και ακυρώθηκαν οι αντίστοιχες πράξεις
καταλογισµού φορολογικών οφειλών που εκδόθηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ο
Προϊστάµενος ∆ΕΚ Αθηνών άσκησε εφέσεις επί των αποφάσεων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου και του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, οι οποίες συζητήθηκαν στη δικάσιµο
της 02.02.2012. Για τις αποφάσεις του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου εκδόθηκαν
απορριπτικές αποφάσεις, ενώ αναµένονται οι σχετικές αποφάσεις του Τριµελούς ∆ιοικητικού
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 .
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Οι φορολογικές δηλώσεις της προηγούµενης 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
31.12.2011 σωρευµένη πρόβλεψη ποσού € 131.786,90.
Συγχωνεύσεις
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 ∆ιεύθυνσης 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.

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 1.1.2011 έως 31.12.2011.
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Κτίρια Τεχνικά
έργα

Γήπεδα Οικόπεδα

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

Μηχανήµατα
Τεχνικών
εγκαταστάσεων
& Λοιπός
µηχ/κός
εξοπλισµός

Μεταφορικ
ά µέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολα

10.487.323,00
0,00
0,00

7.926.943,51
0,00
0,00

7.070.934,18
0,00
0,00

92.160,17
0,00
0,00

2.230.878,77
0,00
0,00

27.796.436,63
11.803,00
0,00

10.487.323,00

7.926.943,51

7.070.934,18

92.160,17

2.230.878,77

27.808.239,63

0,00
0,00

-2.610.942,59
-132.683,57
0,00

-5.092.299,41
-121.250,21
0,00

-84.793,00
-2.905,22
0,00

--2.102.177,29
-51.123,28
0,00

-9.890.212,29
-307.962,28
0,00

0,00

-2.743.626,16

-5.213.549,62

-87.698,22

-2.153.300,57

-10.198.174,57

10.487.323,00

5.316.000,92

1.978.134,77

7.867.17

128.701,48

17.918.027,34

10.487.323,00

5.183.317,35

1.857.384,56

4.461,95

77.578,20

17.610.065,06

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις (γήπεδα και οικόπεδα) αναπροσαρµόστηκαν την 31.12.2009,
πρώτη φορά µετά την έναρξη εφαρµογής των ∆.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
∆ΛΠ

16.

Από

την

εν

λόγω

αναπροσαρµογή

πρόεκυψε

καθαρή

υπεραξία

ποσού

12.402.440,42,.η οποία καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση. Στην χρήση 2011 δεν
υπήρξαν προσθήκες στα πάγια και ενώ η αξία τους µειώθηκε κατά ποσό € 307.962,28 µε το
ποσό των αποσβέσεων της χρήσης 2011.
Η εταιρεία δεν διενήργησε νέα µελέτη εκτίµησης για την 31.12.2011, ως όφειλε, δεδοµένου ότι
εκτιµά ότι ή µεταβολή της αγοραίας αξίας των ακινήτων δεν θα επηρέαζε σηµαντικά τις
οικονοµικές καταστάσεις.
Επί των παγίων της εταιρείας υφίσταται προσηµείωση ποσού € 1.500.000,00 υπέρ της
Τράπεζας Πειραιώς για δανεισµό, το υπόλοιπο του οποίου ανέρχονταν την 31.12.2011 σε €
110.494,00.
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7.5.2. Αναβαλλόµενοι φόροι
Παρακάτω παρατίθεται η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων της εταιρείας, περιόδου
31.12.2010 έως 31.12.2011.

Υπόλοιπα
31/12/2010

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

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

Χρεώσεις
/Πιστώσεις
2011

Υπόλοιπα
31/12/2011

256.496,86

14.039,02

270.535,88

156.838,06

27.495,54

184.333,60

34.444,17

0,00

34.444,17

-75.363,31

0,00

-75.363,31

372.415,78

41.534,56

413.950,34

Υπόλοιπα
31/12/2010

Χρεώσεις
/Πιστώσεις
2011

Υπόλοιπα
31/12/2011

537.544,29

34.447.39

571.991,98

816.065,98

0,00

816.065,98

-240.706,07

0,00

-240.706,07

1.112.904,20

-34.447,39 1.147.351,59

7.5.3. Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασµού “Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις” διαµορφώνεται ως εξής:
Εγγυήσεις ΟΤΕ
Εγγυήσεις ενοικίων ΕΛΒΙΟΝΥ
Εγγύηση ∆ΕΗ
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

31/12/2011

31/12/2010
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Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή – υποπρ.& υπολειµ.
Πρώτες & βοηθητικές ύλες, Αναλωσ. υλικά,
Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Σύνολο:

5.732.106,25
139.642,44

4.468.435,83
167.615,08

313.278,69
244.600,75
6.429.628,13

322.723,06
159.937,44
5.118.711,41

Το σύνολο των αποθεµάτων έχουν αποτιµηθεί κατά το τέλος της χρήσεως στη χαµηλότερη αξία
µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους. ∆εν υπάρχουν
ενεχυριασµένα αποθέµατα για εξασφάλιση υποχρεώσεων.
Εντός της αξίας των αποθεµάτων περιλαµβάνονται και εµπορεύµατα αξίας € 934.757,28 τα
οποία λόγω της λήξης των και επιστροφής των από τους πελάτες προορίζονται για
καταστροφή, µε συνέπεια να πρέπει να αποτιµηθούν στην ρευστοποιήσιµη αξία τους η οποία
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.

7.5.5. Πελάτες
Το υπόλοιπο του λογαριασµού “Πελάτες” διαµορφώνεται ως εξής:
31/12/2011
Πελάτες
Προβλέψεις επισφαλών πελατών
Σύνολα:

14.973.095,30
-365.516,54
14.607.578,76

31/12/2010
14.959.743,57
-353.687,00
14.606.056,57

Εκ του υπολοίπου, το 84,5% περίπου αφορά απαιτήσεις από Νοσοκοµεία, 5,87% περίπου από
φαρµακαποθήκες, 0,36% περίπου από φαρµακεία και 9,27% από λοιπούς πελάτες.

7.5.6. Λοιπές απαιτήσεις
Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση των απαιτήσεων της εταιρείας.
31/12/2011
Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες)
Χρεώστες διάφοροι
Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες &
χρεώστες
Προβλέψεις
Σύνολο:

31/12/2010

1.813.710,09
4.669.693,02
749.618,12

756.384,99
3.400.597,59
672.147,77

-622.157,01
6.610.864,22

-622.157,01
4.206.973,34
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Το κονδύλι του λογαριασµού ¨Χρεώστες διάφοροι’ αυξήθηκε, σε σχέση µε το αντίστοιχο της
χρήσης 2010, λόγω της µη επιστροφής από το Ελληνικό ∆ηµόσιο απαίτησης ποσού €
3.416.765,10 που προέρχεται από παρακρατούµενο φόρο από την πώληση φαρµάκων.
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
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 ∆ηµοσίου 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 ∆ηµοσίου 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 ∆ηµοσίου τριετούς διάρκειας και µηδενικού
επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του έτους 2010.
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Τα ανωτέρω όρια µειώνονται µε τα ποσά των βεβαιωµένων υπέρ του ∆ηµοσίου 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

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

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

*Οµόλογα εκχωρηµένων απαιτήσεων ΙΦΕΤ Α.Ε. σε Τράπεζα Αττικής
έτους 2012
Σύνολο οµολόγων από εκχωρηµένες απαιτήσεις σε τράπεζες
(Β+Γ+∆)
Γενικό σύνολο οµολόγων

€ 272.750,88
€ 29.598,77
€ 302.349,65

€ 968.368,31
€ 1.522.022,68

€ 1.522.022,68
€ 23.081.073,25

Τα οµόλογα λήξεως 22.12.2011 κινήθηκαν ως εξής:
Οµόλογα έτους 2011 λήξεως 22.12.2011 ποσού
Μείον «Οµόλογα εκχωρηµένων απαιτήσεων ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε. σε Τράπεζα Πειραιώς
έτους 2011»
Μείον Οµόλογα που δόθηκαν σε προµηθευτές για εξόφληση υποχρεώσεων
Μείον οµόλογα που ρευστοποιήθηκαν στη λήξη τους (22.12.2011)
Υπόλοιπο οµολόγων λήξεως 2011 την 31.12.2011 («Οµόλογα εκχωρηµένων
απαιτήσεων ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.σε Τράπεζα PROBANK έτους 2011» που εισπράχθηκαν
03.01.2012)

€ 6.598.924,76
€ 242.993,87
€ 6.083.180,01
€ 2.188.294,36
€ 3.984.885,65
€ 272.750,88

Τα οµόλογα λήξεως 22.12.2012 κινήθηκαν ως εξής:
Οµόλογα έτους 2012 λήξεως 22.12.2012 ποσού
Μείον Οµόλογα που δόθηκαν σε προµηθευτές για εξόφληση υποχρεώσεων

€ 11.534.251,74
€ 3.077.538,70
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Υπόλοιπο οµολόγων λήξεως 2012 την 31.12.2011

€ 8.456.713,04

Τα οµόλογα λήξεως 22.12.2013 κινήθηκαν ως εξής:
Οµόλογα έτους 2013 λήξεως 22.12.2013 ποσού
Μείον Οµόλογα που δόθηκαν σε προµηθευτές για εξόφληση υποχρεώσεων
Υπόλοιπο οµολόγων λήξεως 2013 την 31.12.2011

€ 4.947.896,75
€ 3.744.613,97
€ 1.203.282,78

Συνοψίζοντας :
Υπόλοιπο οµολόγων λήξεως 2011 την 31.12.2011
Υπόλοιπο οµολόγων λήξεως 2012 την 31.12.2011
Υπόλοιπο οµολόγων λήξεως 2013 την 31.12.2011
Υπόλοιπο οµολόγων 31.12.2011 στα βιβλία

€ 272.750,88
€ 8.456.713,04
€ 1.203.282,78
€ 9.932.746,70

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 ∆ηµοκρατία 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 ∆ηµοκρατία µε λογιζόµενη αξία ίση µε την ονοµαστική αξία
των νέων οµολόγων κάθε κατόχου.
Τα εν λόγω οµόλογα συνολικής ονοµαστικής αξίας € 9.932.746,70, αποτιµήθηκαν την
31.12.2011 στην αξία που προέκυψε κατόπιν εφαρµογής του PSI και υπόψη των
διαµορφωθεισών αµέσως µετά το PSI τιµών της Ηλεκτρονικής ∆ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων
(Η.∆.Α.Τ.)., σε 4.097.191,75 προκύπτοντας ζηµιά € 5.835.554,95.

Κ.Α. Γ.Λ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2011
ΑΡΧΙΚΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΠΡΟ PSI

ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
2011 - ΑΡΧΕΣ 2012
ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ
ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΠΡΟΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
31.12.2011

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΣΤΟ 25%
ΒΑΣΕΙ
Η.∆.Α.Τ. ΤΗΣ
31.12.2011

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΖΗΜΙΑ
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34.91.00.012
34.91.00.013
34.91.01.012

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΗΞΗΣ 22.12.2012
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΗΞΗΣ 22.12.2013
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΕΧΥΡΟ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΗΞΗΣ 2012

34.91.01.013

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΕΧΥΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΛΗΞΗΣ 2013

34.93.00.001

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

34.93.00.000

34.93.00.002

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ FACTORING
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ PROBANK

6.645.519,93

6.645.519,93

1.661.379,98

4.984.139,95

937.425,31

937.425,31

234.356,33

703.068,98

804.915,18

804.915,18

201.228,80

603.686,39

265.857,47

265.857,47

66.464,37

199.393,10

8.310,85

8.310,85

2.077,71

6.233,14

968.368,31

968.368,31

242.092,08

726.276,23

302.349,65

272.750,88

29.598,77

7.399,69

22.199,08

9.932.746,70

272.750,88

9.659.995,82

2.414.998,96

7.244.996,87

272.750,88
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI

2.687.749,83

Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νοµικών προσώπων από την
ανταλλαγή των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 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
∆ηµοσίου 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
5.108,46
1.142,90
10.120,15
16.371,51

Εκτελωνιστής
Παλέτες ΠΑΚΟ ΑΕ
∆άνειο προσωπικού

7.5.9. Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα αυτών
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των διαθεσίµων της εταιρείας
31/12/2011
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες
Σύνολα:

12.685,82
4.078.946,92
4.091.632,74

31/12/2010
2.747,82
2.254.314,16
2.257.061,98
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7.5.10. Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασµού αφορά αγορές που βρίσκονταν υπό τακτοποίηση την
31.12.2011.

7.5.11. Ίδια Κεφάλαια
Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας την 31.12.2010 και την
31.12.2011 αντίστοιχα
31/12/2011
Μετοχικό Κεφάλαιο
Τακτικό Αποθεµατικό
Έκτακτα Αποθεµατικά
Αποθεµατικά από διαφορά αναπροσαρµογής λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
Ζηµιά από ΕΛΒΙΟΝΥ
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων:

31/12/2010

24.719.816,29
732.291,32
1.232.859,17

24.719.816,29
732.291,32
1.232.859,17

12.304.252,00

12.402.440,42

2.636.191,27
2.636.191,27
(9.099.831,79) (9.099.831,79)
(14.806.321,65 (7.682.066,73)
17.719.256,61

24.843.511,52

- 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.
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- 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
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 ∆.Λ.Π. 16. Στην χρήση 2010, η εν λόγω υπεραξία µειώθηκε µε τις
αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις µε ισόποση βελτίωση του λογαριασµού αποτελέσµατα εις
νέο.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 11.03.2011, αποφάσισε την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό € 10.000.000,00, µε καταβολή
µετρητών και ισόποση αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µίας και µόνης ονοµαστικής µετοχής
στο ποσό των € 34.719.816,29. Μέχρι την σύνταξή της παρούσης δεν έχει η ολοκληρωθεί η
διαδικασία της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου αφού δεν έχει καταβληθεί από τον µονοµέτοχο
το ποσό της αύξησης.

7.5.12 Μακροπρόθεσµες προβλέψεις
Οι µακροπρόθεσµες προβλέψεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2011
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις για συναλ/κές διαφορές λόγω αποτίµησης
Προβλέψεις Φορολογικού Ελέγχου
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο:

1.429.584,17
1.670,52
131.786,90
0,00
1.563.041,59

31/12/2010
1.583.104,29
1.670,52
131.786,90
0,00
1.716.561,71

Η εταιρεία έχει διενεργήσει πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία, η οποία ανέρχεται την 31.12.2011 σε € 1.429.584,17. 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. Η εταιρεία ανέθεσε στην χρήση 2011 σε εξωτερικό συνεργάτη
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(αναλογιστή) την εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης για τον επαναπροσδιορισµό του ύψους
υποχρεώσεων προς τους εργαζοµένους κατά την 31.12.2011.
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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου και του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, µε τις οποίες έγιναν δεκτές οι εν
λόγω προσφυγές. Επί των εν λόγω προσφυγών εκδόθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου και του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, µε τις
οποίες έγιναν στο σύνολό τους δεκτές οι προσφυγές και ακυρώθηκαν οι αντίστοιχες πράξεις
καταλογισµού φορολογικών οφειλών που εκδόθηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ο
Προϊστάµενος ∆ΕΚ Αθηνών άσκησε εφέσεις επί των αποφάσεων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου και του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, οι οποίες συζητήθηκαν στη δικάσιµο
της 02.02.2012. Για τις αποφάσεις του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου εκδόθηκαν
απορριπτικές αποφάσεις, ενώ αναµένονται οι σχετικές αποφάσεις του Τριµελούς ∆ιοικητικού
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 προηγούµενης 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
31.12.2011 σωρευµένη πρόβλεψη ποσού € 131.786,90.
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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:

31/12/2011

31/12/2010

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

14.905.181,06
15.753.096,23
213.552,48
112.275,51
522.203,68
2.467.137,86
7.622,56
33.981.069,38

31/12/2011
4.584.621,75
110.494,00

31/12/2010
5.036.382,52
170.472,00

4.695.115,75
0,00
4695.115,75

5.206.854,52
102.994,00
5.309.848,52

7.5.14. ∆άνεια
Κατωτέρω παρατίθεται η ανάλυση των δανείων της εταιρείας:
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Μακροπρόθεσµος δανεισµός πληρωτέος στην επόµενη
χρήση
Σύνολο Βραχυπρόθεσµου δανεισµού
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Σύνολο ∆ανεισµού

Επί των παγίων της εταιρείας υφίσταται προσηµείωση ποσού € 1.500.000,00 υπέρ της
Τράπεζας Πειραιώς για δανεισµό, το υπόλοιπο του οποίου ανέρχονταν την 31.12.2011 σε €
110.494,00.

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

1/1/2011 – 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

1/1/2010 – 31/12/2010
Χονδρικές
22.384.524,07
252.715,51
8.418,95
245.646,35
22.891.304,88
20.723.184,88
2.168.120,00

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:
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31/12/2011
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Αµοιβές προσωπικού
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι & τέλη
∆ιάφορα 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

∆ΙΑΘΕΣΗ
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

31/12/2010

Αµοιβές προσωπικού
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι & τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Σύνολα
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Πωλήσεων

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

∆ΙΑΘΕΣΗ

722.392,66
143.755,58
99.762,18
30.172.77
48.745,79
96.449.48
105.525,67
1.246.804,13

791.358,07
50.692,53
107.839,78
233.955,71
132.242,39
105.657,37
115.600,00
1.537.345,85

ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.169.728,63
137.090,78
190.761,77
38.576,47
84.194,19
156.175,19
170.871,63
1.947.398,66
20.723.184,88
22.670.583,54

ΣΥΝΟΛΟ
2.683.479,36
331.538,89
398.363,73
302.704,95
265.182,37
358.282,04
391.997,30
4.731.548,64

7.5.17. Άλλα έσοδα
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των άλλων εσόδων της εταιρείας.
31/12/2011
0,00
1.053.225,08
1.053.225,08

Έσοδα από επιδοτήσεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

31/12/2010
15.038,84
545.624,51
560.663,35

Στον λογαριασµό Λοιπά έσοδα περιλαµβάνεται επιστροφή από την ∆ΟΥ ποσού € 671.818,09
από ακύρωση φύλλων ελένγχου των χρήσεων 1992-1998 βάσει δικαστικών αποφάσεων,
έκπτωση από προµηθευτές για φαρµάκων προηγούµενων χρήσεων ποσού € 238.226,50.

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

474,28
111.796,13
-5.791,73
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Ζηµιές από εκποίηση παγίων
Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων

535,50
36.453,85
143.468,03

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

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

31/12/2010
691,92
(567.298,36)
(566.606,44)

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

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

31/12/2010
0,00
1
0,00

7.6. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
∆ικαστικές υποθέσεις
I.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Φορολογική υπόθεση σχετική µε την έκδοση από το ΕΘΕΚ 15 Φύλλων Ελέγχου

Α.

Φόρου Εισοδήµατος, ΚΒΣ, ΦΠΑ κλπ. που αφορούν στις χρήσεις 1992 έως και 1998.
Η εταιρεία κατέθεσε τις κάτωθι προσφυγές ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών:
1)

την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 629/04 προσφυγή κατά του µε
αριθµό 395/25.2.2004 φύλλου Ελέγχου Φόρου Εισοδήµατος του Προϊσταµένου του
ΕΘΕΚ (Φορολογία Εισοδήµατος χρήση 1992). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου
φύλλου η φορολογική οφειλή που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των
178.509,08 Ευρώ.

2) την από 13.7.200 και µε αριθµό κατάθεσης 630/04 προσφυγή κατά του µε αριθµό
1178/25.2.2004 φύλλου Ελέγχου Εισοδήµατος του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ (Φορολογία
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Εισοδήµατος χρήση 1993). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου φύλλου η φορολογική
οφειλή που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 357.835,25 Ευρώ.
3) την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 631/04 προσφυγή κατά του µε αριθµό
1265/25.2.2004 φύλλου Ελέγχου Φόρου Εισοδήµατος του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ
(Φορολογία Εισοδήµατος χρήση 1994). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου φύλλου η
φορολογική οφειλή που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 250.816,17 Ευρώ.
4) την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 632/04 προσφυγή κατά του µε αριθµό
1439/25.2.2004 φύλλου Ελέγχου Φόρου Εισοδήµατος του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ
(Φορολογία Εισοδήµατος χρήση 1995). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου φύλλου η
φορολογική οφειλή που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 189.111,06 Ευρώ.
5)

την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 633/04 προσφυγή κατά του µε αριθµό
1691/25.2.2004 φύλλου Ελέγχου Φόρου Εισοδήµατος του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ
(Φορολογία Εισοδήµατος χρήση 1996). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου φύλλου η
φορολογική οφειλή που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 246.766,31 Ευρώ.

6)

την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 634/04 προσφυγή κατά του µε αριθµό
1868/25.2.2004 φύλλου Ελέγχου Φόρου Εισοδήµατος του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ
(Φορολογία Εισοδήµατος χρήση 1998). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου φύλλου η
φορολογική οφειλή που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 821.062,01 Ευρώ.

7)

την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 635/04 προσφυγή κατά του µε αριθµό
9/26.2.2004 φύλλου Ελέγχου (φόρου υπεραξίας ακινήτων) του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ
(Υπεραξία Ακινήτων.2065/92 - χρήση 1996). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου
φύλλου η φορολογική οφειλή που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των
134.320,45 Ευρώ.

8)

την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 636/04 προσφυγή κατά του µε αριθµό
51/26.2.2004 φύλλου Ελέγχου (φόρου υπεραξίας ακινήτων) του Προϊσταµένου του
ΕΘΕΚ (Υπεραξία Ακινήτων.2065/92 - χρήση 1996). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου
φύλλου η φορολογική οφειλή που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των
842.088,50 Ευρώ.

9)

την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 637/04 προσφυγή κατά της µε αριθµό
148/25.2.2004 Απόφασης Επιβολής Προστίµου (Κ.Β.Σ) του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ
(Κ.Β.Σ χρήση 1992). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου φύλλου η φορολογική οφειλή
που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 3.521,00 Ευρώ.

10)

την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 638/04 προσφυγή κατά της µε αριθµό
149/25.2.2004 Απόφασης Επιβολής Προστίµου (Κ.Β.Σ) του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ
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(Κ.Β.Σ χρήση 1993). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου φύλλου η φορολογική οφειλή
που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 3.521,00 Ευρώ.
11)

την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 639/04 προσφυγή κατά της µε αριθµό
150/25.2.2004 Απόφασης Επιβολής Προστίµου (Κ.Β.Σ) του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ
(Κ.Β.Σ χρήση 1994). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου φύλλου η φορολογική οφειλή
που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 2.641,00 Ευρώ.

12)

την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 640/04 προσφυγή κατά της µε αριθµό
151/25.2.2004 Απόφασης Επιβολής Προστίµου (Κ.Β.Σ) του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ
(Κ.Β.Σ χρήση 1995). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου φύλλου η φορολογική οφειλή
που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 3.521,00 Ευρώ.

13)

την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 641/04 προσφυγή κατά της µε αριθµό
152/25.2.2004 Απόφασης Επιβολής Προστίµου (Κ.Β.Σ) του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ
(Κ.Β.Σ χρήση 1996). Βάσει της ως άνω προσβαλλόµενου φύλλου η φορολογική οφειλή
που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 3.521,00 Ευρώ.

14)

την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 642/04 προσφυγή κατά της µε αριθµό
153/25.2.2004 Απόφασης Επιβολής Προστίµου (Κ.Β.Σ) του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ
(Κ.Β.Σ χρήση 1997). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου φύλλου η φορολογική οφειλή
που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 2.641,00 Ευρώ.

15)

την από 13.07.2004 και µε αριθµό κατάθεσης 643/04 προσφυγή κατά της µε αριθµό
154/25.2.2004 Απόφασης Επιβολής Προστίµου (Κ.Β.Σ) του Προϊσταµένου του ΕΘΕΚ
(Κ.Β.Σ χρήση 1998). Βάσει του ως άνω προσβαλλόµενου φύλλου η φορολογική οφειλή
που βαρύνει την εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 4.402,00 Ευρώ.
Επίσης κατατέθηκαν και αντίστοιχες αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά των ως άνω

αριθ. 51, 1691, 1439, 1178, 395, 1868, 1265/2004 αποφάσεων φορολογίας εισοδήµατος και
κατά των ως άνω αριθ. 150, 153, 154, 152,149, 148, 151/2004 αποφάσεων επιβολής
προστίµου ΚΒΣ και εκδόθηκαν οι αριθ. 84, 85, 86, 87, 88, 88, 89, 98, 99/2004 και οι αριθ. 82,
76, 78, 77, 80, 81/2004 αποφάσεις του 27ου τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
αντίστοιχα βάσει των οποίων έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις και ανεστάλη η εκτέλεση αυτών
µέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί των ως άνω προσφυγών µας.
Η συζήτηση των παραπάνω προσφυγών ορίστηκε για τη δικάσιµο της 10ης Μαρτίου
2010, πλην όµως αναβλήθηκε η συζήτησή τους για τη δικάσιµο της 28ης Σεπτεµβρίου 2010.
Επί των άνω προσφυγών εκδόθηκαν οι υπ’ αριθµούς 18307/2010, 18308/2010,
18309/2010,

18310/2010,

18311/2010,

18313/2010

και

18314/2010

αποφάσεις

του

Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου και οι υπ’ αριθµούς 18549/2010, 18551/2010,
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18553/2010, 18555/2010, 18556/2010, 18558/2010, 18560/2010 και 18562/2010 αποφάσεις
του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, µε τις οποίες έγιναν στο σύνολό τους δεκτές
προσφυγές της εταιρείας µας και ακυρώθηκαν οι αντίστοιχες πράξεις καταλογισµού
φορολογικών οφειλών που εκδόθηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ο Προϊστάµενος ∆ΕΚ Αθηνών άσκησε εφέσεις κατά της εταιρείας µας και προκειµένης
της εξαφάνισης των 18551/2010, 18558/2010, 18560/2010 και 18562/2010 αποφάσεων του
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (9

ο

οι οποίες προσδιορίστηκαν ενώπιον του

τµήµα) για τη δικάσιµο της 27.09.2011, οπότε και

συζητήθηκαν. Επί των ως άνω εφέσεων εκδόθηκαν οι παρακάτω απορριπτικές αποφάσεις,
ήτοι: η υπ’ αριθ. 3797/2011 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί έφεσης
κατά της 18551/2010 απόφασης του Τρ∆ΠρΑθ (17ο τµήµα), η υπ’ αριθ. 3798/2011 απόφαση
του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί έφεσης κατά της 18560/2010 απόφασης του
Τρ∆ΠρΑθ (17ο τµήµα), η υπ’ αριθ. 3799/2011 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου
Αθηνών επί έφεσης κατά της 18562/2010 απόφασης του Τρ∆ΠρΑθ (17ο τµήµα), και η υπ’ αριθ.
3808/2011 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί έφεσης κατά της
18558/2010 απόφασης του Τρ∆ΠρΑθ (17ο τµήµα).
Ο Προϊστάµενος ∆ΕΚ Αθηνών άσκησε στις 26/7/2011 εφέσεις κατά της εταιρείας µας
και προκειµένης της εξαφάνισης των 18553/2010, 18549/2010, 18555/2010 και 18556/2010
αποφάσεων του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,

οι οποίες προσδιορίστηκαν

ο

ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (9 τµήµα) για τη δικάσιµο της 02.02.2012, οπότε και
συζητήθηκαν και αναµένεται η έκδοση αποφάσεων.
Επίσης, ο Προϊστάµενος ∆ΕΚ Αθηνών κατέθεσε τις από 13/10/2011 εφέσεις του κατά της
εταιρείας µας και προκειµένης της εξαφάνισης των 18307/2010, 18308/2010, 18309/2010,
18310/2010,

18311/2010,

18313/2010

και

18314/2010

αποφάσεων

του

Μονοµελούς

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η συζήτηση των οποίων είχε προσδιοριστεί ενώπιον του
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (9ο τµήµα), για τη δικάσιµο της 02.02.2012, οπότε και
συζητήθηκαν. Επί των ως άνω εφέσεων εκδόθηκαν οι παρακάτω απορριπτικές αποφάσεις, ήτοι
: η υπ’ αριθ. 687/2012 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί έφεσης κατά
της 18309/2010 απόφασης του Μον∆ΠρΑθ (17ο τµήµα), η υπ’ αριθ. 688/2012 απόφαση του
Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί έφεσης κατά της 18310/2010 απόφασης του
Μον∆ΠρΑθ (17ο τµήµα), η υπ’ αριθ. 689/2012 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου
Αθηνών επί έφεσης κατά της 18311/2010 απόφασης του Μον∆ΠρΑθ (17ο τµήµα), η υπ’ αριθ.
690/2012 απόφαση του

Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί έφεσης κατά της

18313/2010 απόφασης του Μον∆ΠρΑθ (17ο τµήµα) και η υπ’ αριθ. 691/2012 απόφαση του
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Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί έφεσης κατά της 18314/2010 απόφασης του
Μον∆ΠρΑθ (17ο τµήµα).
Οι αποφάσεις επί των εφέσεων κατά των 18549/2010, 18553/2010, 18555/2010,
18556/2010 αποφάσεων του Τρ∆ΠρΑθ, και 18307/2010 και 18308/2010 αποφάσεων του
Μον∆ΠρΑθ, µετά τη δικάσιµο επίσης της 02.02.2012, δεν έχουν εκδοθεί ακόµη, αλλά εκτιµάται
ότι θα είναι επίσης απορριπτικές.

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 καταβάλουµε, ως αποζηµίωση
λόγω πληµµελούς εκτελέσεως µελέτης βιοδιαθεσιµότητας, το συνολικό ποσό των 2.477.550 €.
Η αγωγή είχε προσδιορισθεί να εκδικασθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
κατά τη δικάσιµο της 24-2-2011, πλην όµως αναβλήθηκε λόγω παρελεύσεως του ωραρίου
συνεδριάσεων του ∆ικαστηρίου για την δικάσιµο της 7/11/2013.
Γ.-

∆ιαταγή Πληρωµής της «GENZYME EUROPE B.V.» κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.».
Κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.» και τη αιτήσει της εταιρείας «GENZYME EUROPE B.V.» εκδόθηκε

υπ’ αριθµόν 19.406/2009 ∆ιαταγή Πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, µε την οποία επιτάσσεται η «ΙΦΕΤ Α.Ε.» να καταβάλει στην άνω εταιρεία το συνολικό
ποσό των 3.248.278,47 € για κεφάλαιο και το ποσό των 55.220,73 € για δικαστική δαπάνη. Το
επιδικασθέν ποσό αφορά σε οφειλή από τιµολόγια ετών 2006 έως και 2008, σε συνδυασµό και
µε την από 19-12-2008 επιστολή της «ΙΦΕΤ Α.Ε.», την οποία η άνω εταιρεία χαρακτηρίζει ως
«αναγνώριση οφειλής».
Αντίγραφο της άνω ∆ιαταγής Πληρωµής επιδόθηκε στην εταιρεία µας στις 15-12-2009
και κατ’ αυτής ασκήθηκε εµπροθέσµως (29-12-2009) ανακοπή (κατ’ άρθρο 632 ΚΠολ∆), η
οποία είχε προσδιορισθεί να εκδικασθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23-2011, πλην όµως αναβλήθηκε λόγω τµηµατικής εξοφλήσεως των τιµολογίων της GENZYME,
για την δικάσιµο της 13-3-2013.
Ανεξαρτήτως της εκκρεµοδικίας, από το ∆εκέµβριο 2009 έως το Σεπτέµβριο 2011 από
την «ΙΦΕΤ Α.Ε.» καταβλήθηκε τµηµατικά το συνολικό ποσό 1.861.142 ευρώ, µε συνέπεια η
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οφειλή της προς την GENZYME, από µη εξοφληθέντα τιµολόγια ετών 2007 και 2008 να
ανέρχεται στο ποσό του 1.387.136,47 ευρώ.
Στη συνέχεια και κατόπιν διαπραγµατεύσεων, δυνάµει του από 22-9-2011 Ιδιωτικού
Συµφωνητικού µεταξύ ΙΦΕΤ Α.Ε. και GENZYME συµφωνήθηκε η συµβιβαστική επίλυση της
µεταξύ τους διαφοράς ως εξής: Η ΙΦΕΤ Α.Ε. ανέλαβε να προβεί στη ρευστοποίηση
συγκεκριµένων

νοσοκοµειακών

οµολόγων,

λήξεως

22-12-2011,

ονοµαστικής

αξίας

1.387.056,31 (το υπόλοιπο ποσό των 80,16 ευρώ καταβλήθηκε τοις µετρητοίς) και να καταβάλει
στη GENZYME το προϊόν της ρευστοποιήσεως. Σύµφωνα µε τον υπ’ αριθµόν 4 όρο του εν
λόγω συµφωνητικού, η GENZYME ανέλαβε τον κίνδυνο το ποσό της ρευστοποιήσεως να είναι
µικρότερο της άνω ονοµαστικής αξίας, µε την έννοια ότι και σε αυτήν την περίπτωση η άνω
οφειλή της ΙΦΕΤ Α.Ε. προς εκείνη θα θεωρείται πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσα. Η ως άνω
συµφωνία είναι ιδιαιτέρως επωφελής για την ΙΦΕΤ Α.Ε., διότι η οφειλή της περιορίσθηκε στο
κεφάλαιο (ονοµαστική αξία των ανεξόφλητων τιµολογίων), ενώ απαλλάχθηκε από τόκους και
δικαστική δαπάνη.
Τελικώς, τα ως άνω οµόλογα ρευστοποιήθηκαν στην ονοµαστική αξία του κατά την άνω
ηµεροµηνία και ολόκληρο το ποσό της ρευστοποίησης κατεβλήθη κατά τα συµφωνηθέντα στη
GENZYME στις 30-12-2011.
Κατόπιν τούτου, η GENZYME παρέδωσε στην ΙΦΕΤ Α.Ε. τόσο το απόγραφο της υπ’
αριθµόν 19406/2009 ∆ιαταγής Πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
όσο και επιστολή ότι ουδεµία άλλη αξίωση έχει κατά της ΙΦΕΤ Α.Ε. από οποιαδήποτε αιτία
(διαταγή πληρωµής και τιµολόγια).
Όσον αφορά στην ασκηθείσα ανακοπή, της οποίας πλέον εξέλιπε το αντικείµενο, κατά
την επικείµενη δικάσιµο θα υπάρξει παραίτηση από το δικόγραφο αυτής.

∆.-

∆ιαταγή Πληρωµής της «ΣΑΜΑΡΙΤΑΝ Α.Ε.» κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.» και τη αιτήσει της εταιρείας «ΣΑΜΑΡΙΤΑΝ Α.Ε.» εκδόθηκε υπ’

αριθµόν 17.493/2010 ∆ιαταγή Πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
µε την οποία επιτάσσεται η «ΙΦΕΤ Α.Ε.» να καταβάλει στην άνω εταιρεία το συνολικό ποσό των
191.561,55 € για κεφάλαιο και το ποσό των 3.256,00 € για δικαστική δαπάνη. Το επιδικασθέν
ποσό αφορά σε οφειλή από τιµολόγια ετών 2008 και 2009, σε συνδυασµό και µε την από 20-32009 επιστολή της «ΙΦΕΤ Α.Ε.», υπογραφείσας δια του Προϊσταµένου Λογιστηρίου, για την
επιβεβαίωση χρέους της εταιρείας προς την «ΣΑΜΑΡΙΤΑΝ Α.Ε.» την 31-12-2008 (στο πλαίσιο
του ελέγχου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές), την οποία η άνω εταιρεία χαρακτηρίζει ως
«αναγνώριση οφειλής».
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Αντίγραφο της άνω ∆ιαταγής Πληρωµής, µε επιταγή προς πληρωµή συνολικού ποσού
217.175,49 €, επιδόθηκε στην εταιρεία

µας στις 20-9-2010 και κατ’ αυτής ασκήθηκε

εµπροθέσµως (22-9-2010) ανακοπή (κατ’ άρθρο 632 ΚΠολ∆), η οποία είχε προσδιορισθεί να
εκδικασθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4-4-2012. Επίσης, ασκήθηκε
αναστολή εκτελέσεως της άνω ∆ιαταγής Πληρωµής ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, επί της οποίας εκδόθηκε κατ’ αρχήν η από 23-9-2010 Προσωρινή ∆ιαταγή του ∆ικαστή
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αναστολή εκτελέσεως µέχρι την συζήτηση της
Αιτήσεως, η οποία προσδιορίσθηκε για την δικάσιµο της 7-12-2010, όταν και συζητήθηκε
αντιµωλία των διαδίκων
Επί της άνω Αιτήσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν 1972/2011 απόφαση του ΜΠΑ, µε την
οποία γίνεται δεκτή η αίτηση της εταιρείας, αναστέλλεται η εκτέλεση της άνω ∆ιαταγής
Πληρωµής µέχρι την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της από 21-9-2010 Ανακοπής, για τον
λόγο ότι πιθανολογήθηκε η ευδοκίµηση της τελευταίας.
Ανεξαρτήτως της άνω δικαστικής εξέλιξης, η αξίωση της «ΣΑΜΑΡΙΤΑΝ» είχε περιορισθεί
το Σεπτέµβριο του έτους 2011 στο ποσό των 79.778,55 ευρώ περίπου (λόγω µερικής
εξοφλήσεως της απαίτησης). Η εν λόγω οφειλή έχει εξοφληθεί σήµερα ολοσχερώς µε επτά (7)
µηνιαίες καταβολές, χωρίς την καταβολή τόκων και δικαστικής δαπάνης.
Κατόπιν τούτου η ΣΑΜΑΡΙΤΑΝ Α.Ε. παρέδωσε στην εταιρεία τόσο το απόγραφο της υπ’
αριθµόν 17493/2010 ∆ιαταγής Πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
όσο και επιστολή

ότι ουδεµία άλλη αξίωση έχει κατά της ΙΦΕΤ Α.Ε. από οποιαδήποτε αιτία

(διαταγή πληρωµής και τιµολόγια).
Η εκδίκαση της ως άνω Ανακοπής, της οποίας εξέλιπε πλέον το αντικείµενο,

θα

µαταιωθεί.

Ε.-

∆ιαταγή 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 ∆ιαταγή Πληρωµής του ∆ικαστή 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, σε
συνδυασµό και µε την από 23.9.2011 επιστολή της «ΙΦΕΤ Α.Ε.», υπογραφείσας δια της
Προϊσταµένης Λογιστηρίου, για την επιβεβαίωση χρέους της εταιρείας προς την «DEMO ΑBEΕ»
την 31-12-2010, την οποία η άνω εταιρεία χαρακτηρίζει ως «αναγνώριση οφειλής».

42 από 52

Αντίγραφο της άνω ∆ιαταγής Πληρωµής, µε επιταγή προς πληρωµή συνολικού ποσού
596.272,13 €, επιδόθηκε στην εταιρεία

µας στις 17.10.2011 και κατ’ αυτής ασκήθηκε

εµπροθέσµως (20.10.2011) ανακοπή (κατ’ άρθρο 632 ΚΠολ∆), η οποία έχει προσδιορισθεί να
εκδικασθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18.12.2013. Επίσης, ασκήθηκε
αναστολή εκτελέσεως της άνω ∆ιαταγής Πληρωµής ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, επί της οποίας εκδόθηκε κατ’ αρχήν η από 21.10.2011 Προσωρινή ∆ιαταγή του
∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αναστολή εκτελέσεως µέχρι την συζήτηση
της Αιτήσεως, η οποία προσδιορίσθηκε για την δικάσιµο της 10.1.2012, όταν και συζητήθηκε
αντιµωλία των διαδίκων
Επί της άνω Αιτήσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν 1453/2012 απόφαση του ΜΠΑ, µε την
οποία έγινε δεκτή η αίτηση της εταιρείας, ανεστάλη η εκτέλεση της άνω ∆ιαταγής Πληρωµής
µέχρι την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της από 20.10.2011 Ανακοπής, για τον λόγο ότι
πιθανολογήθηκε η ευδοκίµηση της τελευταίας και υπό τον όρο καταβολής εγγυοδοσίας εκ
µέρους της εταιρείας µας, ποσού 50.000 ευρώ. Η «ΙΦΕΤ ΑΕ» την 1η Μαρτίου 2012 κατέθεσε
στην Γραµµατεία του Τµήµατος Εγγυοδοσιών του Πρωτοδικείου Αθηνών την υπ’ αριθ.
GRH093512/29.2.2012 εγγυητική επιστολή της ALPHA BANK σε εκτέλεση της 1453/2012
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σηµειωτέον ότι, η εταιρεία µας είχε καταθέσει πριν την επίδοση της ως άνω διαταγής
πληρωµής και µετά από αλληλογραφία µε την «DEMO ΑBEΕ», στις 13 Οκτωβρίου 2011 στον
ειδικό λογαριασµό οµολόγων (ΣΥ.∆Ι.ΠΕΛ) που µας υποδείχθηκε από αυτήν, έξι οµόλογα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, εκδόσεως 22.12.2010 και λήξεως 22.12.2012, συνολικής ονοµαστικής
αξίας 444.142,10 ευρώ.
ΣΤ.-

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 προσδιορίσθηκε να εκδικασθεί
κατά τη δικάσιµο της 22-5-2013.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα του αρµόδιου τµήµατος
της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης, το εν λόγω τιµολόγιο είχε εξοφληθεί από το έτος 2007. Σχετικώς
έχει ενηµερωθεί και η αντίδικη πλευρά.

Ζ.-

Αγωγή της «IPSEN ΕΠΕ» κατά της «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
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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 την αντίστοιχη καρτέλα προµηθευτή, 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.

Η.-

Αγωγή αποζηµιώσεως από αυτοκινητικό ατύχηµα Κούπα Μ. κ.λπ (και) κατά της

«ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Με την από 14-9-2011 και µε α/α 11458/2011 Αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών
(∆ιαδικασία Αυτοκινητικών ∆ιαφορών) οι δύο ενάγοντες ζητούν να υποχρεωθεί η «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
τους καταβάλει , ως κυρία του υπ’ αριθµόν κυκλοφορίας ΥΚΟ 1716 ΙΧΕ αυτοκινήτου, το οποίο –
µε οδηγό την πρώην εργαζοµένη στην εταιρεία Σκλάβη Βικενδία- ενεπλάκη σε αυτοκινητικό
ατύχηµα στις 7-10-2009 µε υλικές ζηµίες και τραυµατισµό της έτερης οδηγού, στην µεν πρώτη
το ποσό των 15.600 ευρώ και στη µεν δεύτερη το ποσό των 16.526 ευρώ.
Με την εν λόγω Αγωγή ενάγονται επίσης η οδηγός του Ι.Χ.Α. – ιδιοκτησίας της «ΙΦΕΤ
Α.Ε.» και η ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝΤERAMERICAN EEAZ A.E.», η οποία είχε ασφαλίσει το
συγκεκριµένο όχηµα για την αστική ευθύνη της εταιρείας έναντι τρίτων. Η εν λόγω Αγωγή θα
συζητηθεί κατά τη δικάσιµο της 28-11-2012.
ΙΙ.-

Εργατικές υποθέσεις

1)

Ζαγγογιάννη κ.λπ. κατά «ΙΦΕΤ Α.Ε.»,
Με την από 8-9-2009 και µε α/α καταθέσεως δικογράφου 4577/2009 Αγωγή κατά της

«ΙΦΕΤ Α.Ε.» οι πέντε (5) συνολικώς ενάγοντες, οι οποίοι έπαψαν να απασχολούνται από την
εταιρεία στις 21-7-2009, ζητούν να αναγνωρισθεί ότι η σχέση που τη συνέδεε µε την εταιρεία
ήταν σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου και να υποχρεωθεί η εταιρεία να
αποδέχεται τις υπηρεσίες τους. Η εν λόγω αγωγή είχε προσδιορισθεί προς εκδίκαση ενώπιον
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών) κατά τη δικάσιµο της
3-11-2010, όταν και µαταιώθηκε λόγω των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών. Κατόπιν
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κλήσεως εκ µέρους των εναγόντων, νέα δικάσιµος ορίσθηκε η 28-11-2011, οπότε και
αναβλήθηκε για τη δικάσιµο της 28-5-2012.
2)

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, Λανίτου Οριάνα, η οποία έπαψε να απασχολείται από την εταιρεία
στις 30-9-2009, 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 1-102009 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 (∆ιαδικασία Εργατικών
∆ιαφορών) κατά τη δικάσιµο της 7-10-2011 και αναµένεται η έκδοση απόφασης.
3)

Πιατάς κατά «ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.» και ήδη «ΙΦΕΤ Α.Ε.»
Με την από 18-10-2006 και µε α/α καταθέσεως 4507/2007 Αγωγή ενώπιον του

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ο ενάγων, Αθανάσιος Πιατάς, τ. ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
«ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.», επικαλούµενος µη νόµιµη καταγγελία της συµβάσεως εργασίας του, ζήτησε
να υποχρεωθεί η άνω εταιρεία να του καταβάλει διάφορα ποσά για τακτικές αποδοχές
υπερηµερίας.
Στη συνέχεια, η εταιρεία «ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.» άσκησε κατά του ιδίου ως άνω, Αθανασίου
Πιατά, την από 5-12-2006 και µε α/α καταθέσεως δικογράφου 6029/2006 Αγωγή της ενώπιον
του ίδιου ως άνω ∆ικαστηρίου, µε την οποία ζήτησε να υποχρεωθεί ο εναγόµενος να της
αποδώσει το ποσό των 26.670,19 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Οι δύο αγωγές συνεκδικάσθηκαν λόγω συναφείας και εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν
1928/2008

απόφαση

του

Μονοµελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών

(∆ιαδικασία

Εργατικών

∆ιαφορών), η οποία απέρριψε την αγωγή της «ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.» κατά του Αθανασίου Πιατά,
δέχθηκε εν µέρει την αγωγή του Αθ. Πιατά κατά της «ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.», επιδικάζοντας σε βάρος
της το συνολικό ποσό των 43.483,40 € πλέον τόκων.
Κατά της πρωτόδικης αποφάσεως ασκήθηκε έφεση εκ µέρους της εταιρείας, η οποία είχε
προσδιορισθεί να εκδικασθεί ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Τµήµα 3ο) κατά τη δικάσιµο της 112-2009, όταν και αναβλήθηκε, µε δική µας αίτηση, για τη δικάσιµο της 10-5-2011.
Στις 10-5-2011 συζητήθηκε η έφεση µας, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 5222/2011
απόφαση του Εφετείου Αθηνών, µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η έφεση µας και επιδικάστηκε
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στον Αθ. Πιατά το ποσό των 16.250,50 ευρώ πλέον τόκων. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε ήδη
στον ενάγοντα.
4)

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 (Γιαννακός Φιλόπουλος), ο οποίος έπαψε να απασχολείται από
την εταιρεία στις 31-12-2009, ζητά να αναγνωρισθεί ότι η σχέση που τον συνέδεε επί 12 έτη και
10 µήνες 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 έχει προσδιορισθεί να εκδικασθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών) κατά την δικάσιµο της 15-3-2012, όταν και
αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων για τη δικάσιµο της 7-1-2013.
5)

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
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 συγχωνεύσεων. Η εν λόγω αγωγή είχε
προσδιορισθεί να εκδικασθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορωπίου κατά την δικάσιµο της 27-12011, πλην όµως αναβλήθηκε κατόπιν αιτήµατος της εταιρείας για την δικάσιµο της 23-6-2011,
όταν και συζητήθηκε.
Επί της ως άνω αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 512/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου
Κορωπίου, που έκρινε εαυτόν καθ’ ύλην αναρµόδιο, γενοµένης δεκτής σχετικής ενστάσεως της
εταιρείας, και παρέπεµψε την υπόθεση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Κατόπιν τούτου, οι ενάγοντες επανέφεραν τη συζήτηση της υπόθεσης µε κλήση ενώπιον
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία προσδιορίσθηκε να εκδικασθεί κατά τη
δικάσιµο της 18-1-2013.
6)

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,
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συµπεριλαµβανοµένων των ∆ΕΚΟ) 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 θα εκδικασθεί ενώπιον
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30-5-2013.
Με βάση την εκδοθείσα απόφαση της Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας, η
οποία έκρινε υπέρ της συνταγµατικότητας των άνω νόµων και η οποία ακόµη δεν έχει
δηµοσιευθεί πλήρως, δεν πιθανολογείται η ευδοκίµηση της άνω αγωγής.
7)

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
∆.Σ. περί διακοπής της εργασιακής σχέσης τους, να υποχρεωθεί η εταιρεία να αποδέχεται τις
υπηρεσίες τους και να καταβάλει µισθούς υπερηµερίας.
Επιπλέον:
-

Οι τρεις (3) ενάγοντες της πρώτης αγωγής άσκησαν και την από 13-4-2011 και µε α/α
καταθέσεως 66526/7096/2011 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων, δικάσιµος της οποίας
ορίστηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 1-6-2011, ενώ την 3-52011 ορίστηκε να συζητηθεί και σχετικό αίτηµά τους για την έκδοση Προσωρινής
∆ιαταγής, το οποίο και απορρίφθηκε. Κατά τη δικάσιµο της 1-6-2011 αναβλήθηκε η
συζήτηση της ως άνω αιτήσεως για τη δικάσιµο της 18-11-2011, όταν και συζητήθηκε
αντιµωλία των διαδίκων. Επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2643/2012 απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία και την απέρριψε ως µη νόµιµη.

-

Η ενάγουσα της δεύτερης αγωγής και οι ενάγοντες της τρίτης αγωγής άσκησαν
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)
κατά της εταιρείας, δύο Αιτήσεις που θα συζητηθούν, κατόπιν αναβολής από τη
δικάσιµο της 16-1-2012 λόγω της αποχής των δικηγόρων, κατά τη δικάσιµο της 13-62012. Με τις εν λόγω Αιτήσεις ζητούν την χορήγηση αντιγράφου του υπ’αριθµόν
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251/2011 πρακτικού του ∆.Σ., δυνάµει του οποίου διακόπηκαν οι σχέσεις εργασίας
τους.
8)

Ντόντης κατά ΙΦΕΤ Α.Ε.
Ο εν λόγω εργαζόµενος τέθηκε σε εργασιακή εφεδρεία, δυνάµει του άρθρου 34 παράγρ.

2

του Ν. 4024/2011 και της από 22-12-2011 διαπιστωτικής πράξεως της εταιρείας, λόγω

συµπλήρωσης 35 ετών ασφάλισης µέχρι 31-12-2013. Στη συνέχεια άσκησε ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) την από 5-1-2012
Αίτηση, µε την οποία επικαλείται αντίθεση της άνω νοµοθετικής διάταξης προς την Κοινοτική
Οδηγία 2000/78/Ε.Κ. που απαγορεύει τη διάκριση στην εργασία λόγω ηλικίας. Με αυτή τη
νοµική βάση ζητά να επιστρέψει στη θέση εργασίας που είχε στην εταιρεία.
Η εν λόγω Αίτηση εκδικάσθηκε αντιµωλία των διαδίκων κατά τη δικάσιµο της 28-2-2012
και αναµένεται απόφαση. Εν τω µεταξύ, στις 9-1-2012 εκδικάσθηκε και αίτηµα του αιτούντος για
έκδοση προσωρινής διαταγής, πλην όµως απορρίφθηκε.

ΙΑ.-

Προσφυγή της «ΙΦΕΤ ΑΕ» ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου

Αθηνών κατά της πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήµα του ∆ήµου Παλλήνης

Ο ∆ήµος Παλλήνης µετά την ένταξη του ακινήτου της εταιρείας µας, που βρίσκεται στη θέση
«Κάτω Χαρβάτι ή Μπακαλόπουλο» της κτηµατικής περιφέρειας του ∆ήµου Παλλήνης, στο 18ο
χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος, στο σχέδιο πόλεως µας κοινοποίησε

µε την αριθ. πρωτ.

4201/31.03.2008 διαβιβαστική επιστολή του ∆ήµου Παλλήνης πράξη επιβολής εισφοράς σε
χρήµα µε την οποία µας επιβλήθηκε εισφορά σε χρήµα ύψους 558.035,70 ευρώ. Κατά της ως
άνω πράξης ασκήσαµε την από 21.04.2008 και µε αριθµό κατάθεσης 22768/2008 προσφυγή
µας ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δεν έχει προσδιοριστεί
µέχρι σήµερα, καθώς και την από 30.07.2008 και µε αριθµό κατάθεσης 33730/2008 αίτηση
περί αναστολής της προαναφερόµενης πράξης (κατ’ άρθρο 200 Κ∆∆) ενώπιον του Τριµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία έγινε δεκτή µε την υπ’ αριθ. 5411/2008 απόφαση του
∆ικαστηρίου αυτού.

ΙΙΙ.-

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΙΦΕΤ Α.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

Α.-

Αγωγή ΙΦΕΤ ΑΕ κατά του Νοµικού προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε της επωνυµία

«Ταµείο Συντάξεως και Αυτασφάλισης Υγειονοµικώς (ΤΣΑΥ) και νυν ΕΤΑΑ
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Η «ΙΦΕΤ Α.Ε.», µε την από 2 Φεβρουαρίου 2009 και µε αριθµό κατάθεσης 3829/2009
αγωγή της ενώπιον του ∆ιοικητικού

Πρωτοδικείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας δεν

προσδιορίστηκε ακόµα, αιτείται από το ως άνω Ταµείο την 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 καταβληθέντα.
Β.-

∆ιαταγή

πληρωµής

ΙΦΕΤ

ΑΕ

κατά

της

εταιρείας

µε

την

επωνυµία

«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ SIFARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
Η ΙΦΕΤ ΑΕ επέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθµόν 25.251/2009 διαταγής πληρωµής του
Ειρηνοδίκη

Αθηνών κατά της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία

«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ SIFARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», βάσει της υπ’ αριθµόν 31659273-1
ακάλυπτης επιταγής της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

AE», ποσού ευρώ 5.321,86 µε

ηµεροµηνία εκδόσεως 24.12.2008.
Η ως άνω διαταγή πληρωµής δεν κατέστη δυνατόν να επιδοθεί, διότι τα γραφεία της
εταιρείας αυτής είχαν µεταφερθεί από την δ/νση της έδρας της σε άγνωστη διεύθυνση.
Επίσης η ΙΦΕΤ ΑΕ είναι κοµίστρια και της υπ’ αριθµόν 31424256-2

επιταγής της

«Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος AE», ποσού ευρώ 1.585,00 που εξέδωσε η ως άνω εταιρεία,
πλην όµως δεν προέβη σε κατάθεση αιτήσεως για την έκδοση διαταγής πληρωµής, προς
αποφυγήν άσκοπων εξόδων, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των ανωτέρω και του µικρού ύψους της
οφειλής. .
Γ.-

∆ιαταγή πληρωµής ΙΦΕΤ ΑΕ κατά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΛΙΑΦΑΡΜ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ»
Η ΙΦΕΤ ΑΕ επέτυχε έκδοση των κάτωθι δύο (2) διαταγών πληρωµής κατά της ως άνω
εταιρείας:
-

Της

υπ’ αριθµόν 13680/2009 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του

Μονοµελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών, συνολικού ποσού ευρώ 84.058,16, βάσει της υπ’ αριθ. 04103446-5
επιταγής της Τράπεζας PROBANK AE, ποσού ευρώ 37.296,99
9.4.2009 και της υπ’ αριθ.

µε ηµεροµηνία εκδόσεως

00103488-0 επιταγής της Τράπεζας Κύπρου

ποσού ευρώ

46.761,17 µε ηµεροµηνία εκδόσεως 20.4.2009. Και
-

Της υπ’ αριθ. 15432/2009 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή Μονοµελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών, βάσει της υπ’ αριθ. 00007922-7 επιταγής της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ ποσού ευρώ
22.446,75 µε ηµεροµηνία εκδόσεως 20.5.2009
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Ωστόσο, η οφειλέτις εταιρεία «ΙΛΙΑΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ» αρχικά επιχείρησε να εισαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του
Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), πλην όµως δεν έγινε δεκτή η αίτησή της.
Στη συνέχεια µε την υπ’ αριθ. 722/11.07.2011 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών κηρύχθηκε σε πτώχευση.
Η εταιρεία µας προέβη στην κατάθεση της από 29.02.2012 και µε αριθµό κατάθεσης
69/12 αναγγελίας ενώπιον του κ. Γραµµατέα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του
Τµήµατος Πτωχεύσεων και ανήγγελλε τις ως άνω απαιτήσεις της συνολικού ποσού 114.223,49
ευρώ.

∆.-

∆ιαταγή

πληρωµής

ΙΦΕΤ

ΑΕ

κατά

της

εταιρείας

µε

την

επωνυµία

«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ GEMI.DI FARM AE»
Η ΙΦΕΤ ΑΕ επέτυχε έκδοση των κάτωθι δύο (2) διαταγών πληρωµής κατά της ως άνω
εταιρείας:
-

Της υπ’ αριθ. 13678/2009 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει της υπ’ αριθ. 01387406-3 επιταγής της Τράπεζας Πειραιώς AE,
ποσού ευρώ 25.845,70 µε ηµεροµηνία εκδόσεως 20.4.2009. Και
-

Της υπ’ αριθ. 15433/2009 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει της υπ’ αριθ. 01387471-3 επιταγής της Τράπεζας Πειραιώς AE,
ποσού ευρώ 55.365,43 µε ηµεροµηνία εκδόσεως 20.5.2009.
Ωστόσο, η οφειλέτις εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ GEMI.DI FARM AE» κηρύχθηκε σε
πτώχευση µε την υπ’ αριθ. 1040/2009/2009 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η ΙΦΕΤ ΑΕ

προέβη µε την από 8/3/2010 και µε αριθµό κατάθεσης 258/9.3.2010

αναγγελία ενώπιον του κ. Γραµµατέα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του Τµήµατος
Πτωχεύσεων στην

αναγγελία των ως άνω απαιτήσεων της. Η σύνδικος πτώχευσης

συµπεριέλαβε την απαίτησή µας στον από 22.03.2010 πίνακα αναγγελθέντων πιστωτών. Στη
συνέχεια, κατόπιν κλήσεως της συνδίκου, κας Κ. Φιλίππου, η ΙΦΕΤ ΑΕ στις 24.9.2010 προέβη
στην επαλήθευση των απαιτήσεων της ενώπιον της Εισηγήτριας των πτωχεύσεων

Ε.-

∆ιαταγή πληρωµής ΙΦΕΤ ΑΕ κατά της εταιρείας µε την επωνυµία «TRENTA –

PHARM LODE A.E.»
Η ΙΦΕΤ ΑΕ επέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθ. 7572/2005

διαταγής πληρωµής του

Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της εταιρείας µε την επωνυµία «TRENTA – PHARM
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LODE A.E.», βάσει της υπ’ αριθ. 00885299-5 επιταγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.»,
ποσού ευρώ 3.276,94 µε ηµεροµηνία εκδόσεως 05.10.2004.
Η ως άνω εταιρεία κατέβαλε τµηµατικά το ποσό των 2.000 ευρώ µέχρι και την 22-9-2006.
ΣΤ.-

∆ιαταγή πληρωµής ΙΦΕΤ ΑΕ 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.
Η ως άνω διαταγή πληρωµής επιδόθηκε στην οφειλέτιδα εταιρεία στις 13-3-2012.
Ζ.-

∆ιαταγή πληρωµής ΙΦΕΤ ΑΕ κατά της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ.Π

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Κ.Π ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ»
Η ΙΦΕΤ ΑΕ επέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθ. 7252/2012 διαταγής πληρωµής του
∆ικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Κ.Π
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», βάσει της υπ’ αριθ. 49248726-0 επιταγής της

Εµπορικής Τράπεζας Α.Ε.,

ποσού ευρώ 51.123,58 µε ηµεροµηνία εκδόσεως 20.10.2011.
Η ως άνω διαταγή πληρωµής επιδόθηκε στην οφειλέτιδα εταιρεία στις 15-3-2012.
Από έρευνα που διενεργήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών είχε προσδιορισθεί να
εκδικασθεί αίτηση πτωχεύσεως κατά της άνω εταιρείας και µέχρι στιγµής δεν έχει υπάρξει
εξέλιξη.

Η.-

∆ιαταγή πληρωµής της ΙΦΕΤ ΑΕ κατά της εταιρείας µε την επωνυµία

«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ι.Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
Η ΙΦΕΤ ΑΕ επέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθ. 17771/2012 διαταγής πληρωµής του
Ειρηνοδίκη

του

Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία

«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ι.Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», βάσει της υπ’ αριθ. 05906308-4
επιταγής της Τράπεζας PROBANK Α.Ε, ποσού ευρώ 9.719,14

µε ηµεροµηνία εκδόσεως

24.12.2011.
Εκκρεµεί η επίδοση της διαταγής πληρωµής.
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Θ.-

Πτωχευτική Ανακοπή της ΙΦΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της πτώχευσης της ανώνυµης

εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.»
Η «ΙΦΕΤ Α.Ε.» κατέθεσε την από 23 Φεβρουαρίου 2012 πτωχευτική ανακοπή (άρθρου
92 Πτωχευτικού Κώδικα) ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (∆ιαδικασία
Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας) κατά του συνδίκου της πτώχευσης της

ανώνυµης εταιρείας

«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.», Λάζαρου Παυλίδη, η οποία κηρύχθηκε σε πτώχευση
δυνάµει της υπ’ αριθµόν 12159/2011 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
µε αίτηµα την επαλήθευση της απαιτήσεως µας κατά της πτωχής ανώνυµης εταιρείας
«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.» η οποία ανέρχεται στο ποσό των 63.558,22 ευρώ.
Η δικάσιµος της ως άνω ανακοπής ορίστηκε στις 23.04.2012 ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ι.-

Προσφυγή κατά ∆ήµου Παλλήνης
Με την αριθ. πρωτ. 4201/31.03.2008 διαβιβαστική επιστολή του ∆ήµου Παλλήνης µας

κοινοποιήθηκε πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήµα µε την οποία µας επιβλήθηκε εισφορά σε
χρήµα ύψους 558.035,70 ευρώ. Κατά της ως άνω πράξης ασκήσαµε την από 21.04.2008 και µε
αριθµό

κατάθεσης

22768/2008

προσφυγή

µας

ενώπιον

του

Τριµελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δεν έχει προσδιοριστεί µέχρι σήµερα,

∆ιοικητικού

καθώς και την από

30.07.2008 και µε αριθµό κατάθεσης 33730/2008 αίτηση περί αναστολής της προαναφερόµενης
πράξης (κατ’ άρθρο 200 Κ∆∆) ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η
οποία έγινε δεκτή µε την υπ’ αριθ. 5411/2008 απόφαση του ∆ικαστηρίου αυτού.
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