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Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 100η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΗ
ΤΗΣ 2ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01 - 31/12/2017
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας καλέσαμε σε Γενική Συνέλευση για να σας εκθέσουμε τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τη
χρήση που έληξε και να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
του έτους 2017.
1 .Διοικητικό Συμβούλιο
Στη χρήση που πέρασε το Διοικητικό Συμβούλιο από 01.01.2017 έως 31.12.2017 αποτέλεσαν οι κ.κ.:
Παύλος Κιόρτσης του Βασιλείου-Κλείτου

Πρόεδρος/Δ/νων
Σύμβουλος
Προέδρος/Δ/νων
Σύμβουλος
Προέδρος/Δ/νων
Σύμβουλος
Προέδρος/Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Raymond Franke του Rolf
Omar Samoud του Habib
Νικόλαος Εμμανουηλίδης του Χαραλάμπους
Αναστάσιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου
Ηλίας Παπαδόπουλος του Αριστοτέλη
Σπυρίδων Τρύφωνας του Ιωάννη
Νικόλαος Πράπας του Σωτηρίου
Raymond Franke του Rolf
Juan Carlos Camblor του Maximino
Omar Samoud του Habib

01/01- 23/06/2017
23/06/- 08/09/2017
08/09- 30/11/2017
30/11- 31/12/2017
01/01- 31/12/2017
01/01- 31/12/2017
01/01- 31/03/2017
31/03- 31/12/2017
01/01- 23/06/2017
08/09- 30/11/2017
30/11- 31/12/2017

2.1. Εξέλιξη των εργασιών και οικονομική θέση
Η παρατεταμένη περίοδος οικονομικής αστάθειας συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017. Οι
αναλογικά μικρές περίοδοι αισιοδοξίας δεν υπήρξαν επαρκείς για να ανακάμψουν την καταναλωτική
εμπιστοσύνη με αποτέλεσμα τη συνολική μείωση των πωλήσεων στο σύνολο των καταναλωτικών
αγαθών. Παρά το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον η εταιρεία στοχεύει σε αύξηση των πωλήσεών
της με απώτερο σκοπό την μακροχρόνια κερδοφορία.
Εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2017.





Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της Εταιρείας ανήλθε σε € 336.026 χιλ. έναντι € 331.554 χιλ.
κατά την χρήση 2016.
Κατά την χρήση 2017 τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 28.001 χιλ. έναντι κερδών
€ 5.296 χιλ. του 2016
Το μικτό κέρδος στη χρήση ανήλθε σε 152 χιλ. (45%) έναντι ποσού 175 χιλ, (53%) του έτους
2016 δηλαδή μείωση ύψους 22 εκ. και ποσοστού 15% . Η μείωση οφείλεται κυρίως στην επιβολή
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των έμμεσων φόρων (Ε.Φ.Κ.) που επηρέασαν τα προϊόντα και εμπορεύματα καφέ. Ενώ ο κύκλος
εργασιών δεν παρουσίασε ιδιαίτερη μεταβολή, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά περίπου
18% λόγω κυρίως της αφομοίωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ που αποτελεί και
το βασικό προϊόν παραγωγής της εταιρείας.




Οι συνολικές αποσβέσεις το 2017 ανήλθαν σε € 4.320 χιλ. έναντι € 7.102 χιλ. κατά το 2016 οι
δε χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν το 2017 σε € 9.571 χιλ. έναντι € 43.134 χιλ.
κατά το 2016.
Το Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας ανήλθε στην
παρούσα χρήση σε € 84.834 χιλ. έναντι € 87.133 χιλ. το 2016
Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε σε € 247.806 χιλ. έναντι € 254.874
χιλ. το 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ:
2017

2016

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

(000’s€)

(000’s€)

i) Κύκλος Εργασιών

336.026

331.554

ii) Κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών, επενδύσεων &
αποσβέσεων (EBITDA)

48.611

58.491

iii) Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

34.720

10.668

i) Καθαρά κέρδη-ζημίες προ φόρων / Πωλήσεις

10%

3%

ii) Καθαρά κέρδη – ζημίες μετά από φόρους / Πωλήσεις

8%

2%

66%

66%

93%

96%

85%

60%

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
i) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο ενεργητικού
(ρευστότητα)
ii) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / Σύνολο Υποχρεώσεων (κάλυψη
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων)
iii) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις (άμεση ρευστότητα)

2.2. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση
Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9/11/2017 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
κατά 55εκ.€ καθώς και ταυτόχρονη μείωση κατά 88,8 εκ.€ προς ισόποση λογιστική απόσβεση μέρους της
συσσωρευθείσης ζημιάς έως το τέλος της προηγούμενης χρήσης.
Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, επιβλήθηκε από 1/1/2017 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ ο
οποίος ενσωματώθηκε στο κόστος πωληθέντων. Αυτό είχε κυρίως ως επίπτωση τη μείωση του μικτού
κέρδους κατά περίπου 18% καθώς και την αύξηση των μενόντων αποθεμάτων σε αξία κατά περίπου
30%.
Εντός της χρήσης συνεχίστηκε η κατασκευή της νέας γραμμής παραγωγής καβουρντίσματος καφέ στο
εργοστάσιο των Οινοφύτων, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2018 και θα τεθεί σε παραγωγική
διαδικασία. Πρόκειται για μια νέα επένδυση παραγωγής καβουρδισμένου καφέ ύψους 7 εκ.€ με σκοπό
την αύξηση του όγκου της παραγωγής.
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2.3. Προοπτικές
Η Βιομηχανία Τροφίμων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μεταποιητικούς κλάδους της Ε.Ε., σε
όρους κύκλου εργασιών, απασχόλησης και αριθμού επιχειρήσεων. Η αύξηση του ανταγωνισμού, οι νέες
τάσεις των καταναλωτών και η κρίση στις τιμές των τροφίμων είναι μερικές από τις βασικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η βιομηχανία Τροφίμων στην Ευρώπη. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών
για τρόφιμα υγιεινά και ειδικής ποιότητας δημιουργεί προοπτικές για τρόφιμα συνδεδεμένα με το
μοντέλο της Μεσογειακής Διατροφής.
Το 2018 προβλέπεται να είναι μια κομβική χρονιά για την ελληνική οικονομία, με ουσιαστικές εξελίξεις
στον οικονομικό τομέα, και με πιθανές θετικές επιδράσεις από την ανάκτηση της επενδυτικής
εμπιστοσύνης. Ωστόσο, οι συνέπειες της κρίσης των τελευταίων ετών και η ιδιαίτερα υψηλή φορολογία
θα εξακολουθεί να μειώνει τις δυνατότητες ανάπτυξης. Στα πλαίσια των ανωτέρω συνθηκών,
επιδιώκουμε να διατηρήσουμε σε χαμηλά επίπεδα τα κόστη μας προκειμένου να παραμείνουμε
ανταγωνιστικοί στην αγορά, προσφέροντας στους καταναλωτές ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων
σε ανταγωνιστικές τιμές, και παράλληλα να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο να υποστηρίζουμε
την διατροφική αξία που προσφέρουν τα προϊόντα μας στους καταναλωτές εκπληρώνοντας το σκοπό
μας, που είναι «Ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και συνεισφέροντας σε ένα πιο υγιές μέλλον».

2.4. Έρευνα
Με σκοπό την εξασφάλιση της επιτυχίας της Εταιρείας και εις το μέλλον, προσπάθειες θα καταβληθούν
όπως και στο παρελθόν, για την έρευνα νέων προϊόντων και για τη βελτίωση της ποιότητας των
υπαρχόντων με τη στενή συνεργασία της Nestec S.A. και των θυγατρικών της ερευνητικών εταιρειών.
2.5. Διανομή Μερίσματος
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 22 εκ. ευρώ
2.6. Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως
μέχρι την ημέρα έγκρισης της Εκθέσεως του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Δε συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός για την εταιρεία.
2.7. Υποκαταστήματα της Εταιρείας
Την 31/12/2017 η εταιρεία είχε τα παρακάτω υποκαταστήματα:
55ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας: Εργοστάσιο επεξεργασίας Ελληνικού καφέ και συσκευασίας στιγμιαίου.
Ζήνωνος 11 - Κορωπί: Κτίριο για αποθήκευση και επισκευή μηχανών καφέ.
Μοναστηράκι Βόνιτσας: Εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικών νερών.
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης – 2Ο χλμ. Λαγκαδά – Κολχικό

2.8. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 Οικόπεδο στην οδό Πατρόκλου 4 στο Μαρούσι Τ.Κ: 15125 του Νομού Αττικής εκτάσεως 2.116 τ.μ.
 Οικόπεδο στην οδό Παραδείσου 12 στο Μαρούσι Τ.Κ: 15125 του Νομού Αττικής εκτάσεως 2.589 τ.μ.
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 Αγροτεμάχιο στο 55ο Χ.Λ.Μ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας του Δήμου Οινοφύτων στο Νομό Βοιωτίας
εκτάσεως 66.686 τ.μ.
 Αγροτεμάχιο στην οδό Ζήνωνος 11 της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κορωπίου στο Νομό
Αττικής εκτάσεως 5.156 τ.μ.
 Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 41.621 τ.μ.
 Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 7.392 τ.μ.
 Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 1.289 τ.μ.
 Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 6.710,5 τ.μ.
 Κτίριο 6 ορόφων στην οδό Πατρόκλου 4 στο Μαρούσι, Τ.Κ: 15125 του Νομού Αττικής συνολικού
εμβαδού 10.567 τ.μ.
 Κτίριο 1 ορόφου στην οδό Παραδείσου 12 στο Μαρούσι, Τ.Κ: 15125 του Νομού Αττικής εμβαδού
388,06 τ.μ.
 Κτίριο (βιομηχανοστάσιο και αποθήκη) στο 55ο Χ.Λ.Μ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας του Δήμου Οινοφύτων
στο Νομό Βοιωτίας εμβαδού 13.711,30 τ.μ.
 Κτίριο (βιομηχανοστάσιο και αποθήκη) στην οδό Ζήνωνος 11 της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Κορωπίου στο Νομό Αττικής εμβαδού 3.423 τ.μ.
 Κτίριο (βιομηχανοστάσιο και αποθήκη) στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής
περιφέρειας του Δήμου Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 14.197,56 τ.μ.
 Οικόπεδο στη θέση Παρόχθειος Προφήτου Δανιήλ – Ταύρος Τ.Κ. 17778 του Νομού Αττικής
έκτασης 3.374 τ.μ.
 Κτίριο (αποθήκη) στη θέση Παρόχθειος Προφ. Δανιήλ στο Ταύρο Νομού Αττικής έκτασης 1.263 τ.μ.
2.9. Εργασιακά Ζητήματα
Η εργασιακή μας κουλτούρα βασίζεται στις αξίες μας, οι οποίες ξεκινούν από το σεβασμό: για τους
εαυτούς μας, για τους άλλους, για τη διαφορετικότητα και για το μέλλον. Οι τρόποι εργασίας και το
ευέλικτο περιβάλλον μας επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς.
Παράλληλα, προωθούμε ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς κι αυτό μας βοηθά
να αναδεικνύουμε το σκοπό και τις αξίες μας στην καθημερινότητά μας, αξιοποιώντας τις διαφορετικές
δεξιότητες, κουλτούρες, τις διαφορετικές γνώμες, τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων μας.
Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα εμπειρίας και γνώσεων από διαφορετικούς ανθρώπους σε ένα μεγάλο εύρος
ειδικοτήτων. Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να αναπτυχθούν μέσα από
ξεκάθαρους στόχους και ανατροφοδότηση, τους εμπνέουμε να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και
ενισχύουμε το κίνητρο και την ανάπτυξή τους με συγκεκριμένα πλάνα και εκπαίδευση. Μέσα από
συγκεκριμένες δράσεις υποστηρίζουμε την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή,
την υγεία των εργαζομένων μας, την ισορροπία ανάμεσα στα φύλλα, την προστασία της μητρότητας και
του θηλασμού, καθώς και τη δυνατότητα διπλής καριέρας μεταξύ συντρόφων στην ίδια χώρα. Επιπλέον,
με την πρωτοβουλία Nestlé needs YOUth, ενισχύουμε σημαντικά τις δυνατότητες απασχόλησης των
νέων στην Ελλάδα, προσφέροντας ευκαιρίες για πρόσληψη και πρακτική άσκηση/μαθητεία, αλλά και
συμβουλευτική καριέρας και συνεργασία με άλλους οργανισμούς για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα.
2.10. Περιβαλλοντικά Θέματα
Η εταιρεία εφαρμόζει πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους που απορρέουν από τις
περιβαλλοντικές και λειτουργικές άδειες των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, αναπτύσσει πρωτοβουλίες
για την καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων και των εργοστασίων από τα οποία
παράγονται. Τόσο στα εργοστάσια όσο και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της, η εταιρεία εφαρμόζει
πρωτοβουλίες για ανακύκλωση και κομποστοποίηση στα κεντρικά της γραφεία, βελτιστοποίηση δικτύου
μεταφορών για μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και βελτίωση συσκευασιών για καλύτερο
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περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ως αποτέλεσμα, πετυχαίνει σημαντικές μειώσεις στον όγκο απορριμμάτων
που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής, βελτίωση επίδοσης σε νερό, ενέργεια και διοξείδιο
του άνθρακα. Τα εργοστάσια της εταιρείας λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται 100%
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, η εταιρεία στηρίζει ενεργά την υποδομή ανακύκλωσης στην
Ελλάδα, ως ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.
2.11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016:
(i) Δεν είχε έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου,
(ii) Δεν είχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (εκτός από παράγωγα), επιμετρώμενα στην
εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος ή με μεταβολές της εύλογης αξίας
αναγνωριζόμενες κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια, μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων,
(iii) Δεν είχε απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα.
Συνεπώς, δεν ήταν εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προέρχονται από τα ανωτέρω
στοιχεία.
Κίνδυνος Επιτοκίων
Η Εταιρεία είχε κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου
συνολικής αξίας € 115.642.919 και € 178.404.862 αντίστοιχα, οι οποίες την εκθέτουν σε κίνδυνο
ταμιακών ροών, ο οποίος όμως δεν είναι σημαντικός λόγω του γεγονότος ότι οι υποχρεώσεις αυτές
οφείλονται σε εταιρείες του διεθνούς ομίλου

Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται
κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας του πελάτη, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνονται
εγγυήσεις ή προκαταβολές.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Εταιρεία διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση τις ανάγκες ρευστότητας (cash flow) και παρακολουθεί
συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων , με στόχο την επίτευξη της
άριστης ισορροπίας και την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων κεφαλαίων κίνησης. Η Διοίκηση
επισκοπεί τις περιοδικές προβλέψεις των ρευστών διαθέσιμων με βάση τις προσδοκώμενες ταμειακές
ροές από τη λειτουργική της κυρίως δραστηριότητα. Το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας προέρχεται
από εταιρείες του Ομίλου τα οποία δάνεια ανανεώνονται σε ετήσια βάση με αποτέλεσμα να μη
δημιουργείται κίνδυνος ρευστότητας για την εταιρεία.
Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Εμμανουηλίδης
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 60 62 100
Φαξ:
+30 210 60 62 111

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») που
αποτελούνται από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2017, τις
Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της
χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κ.Ν.
2190/1920.

Βάση Γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής (ΔΠΕ), όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσης μας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον
Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε
ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για
τη γνώμη μας.

Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τις σχετικές κανονιστικές
απαιτήσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου , που η
Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της, γνωστοποιώντας όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη
χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και αν η Διοίκηση είτε
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προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητα της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη, είτε σε λάθος, και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά θα μπορούσε εύλογα
να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται με βάση
αυτές τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Στα πλαίσια του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ΄όλη τη
διάρκεια του ελέγχουν. Επίσης:
-

-

-

-

-

Εντοπίζουμε
και
αξιολογούμε
τους
κινδύνους
ουσιώδους
σφάλματος
στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας
και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη
γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου.
Αποκτούμε κατανόηση των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με
σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη
Διοίκηση.
Καταλήγουμε σε συμπέρασμα για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της
λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν για το αν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που
μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να
συνεχίσει τη δραστηριότητα της. Αν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα,
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ή αν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς, να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται σε
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα
με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

10

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων
σημαντικών ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου
μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κονονιστικών Απαιτήσεων
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με
τις διατάξεις του Άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του Άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με
τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία και το περιβάλλον της,
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Αναστάσιος Παναγίδης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 37581
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έσοδα από συμμετοχές
Λοιπά κέρδη/ (Ζημιές) (καθαρά)
Λειτουργικό κέρδος
Χρηματοοικονομικά έξοδα
(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη χρήσης μετά φόρων

2

Σημείωση
20
21
21
21
23
24
25

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα
Αντισταθμίσεις ταμιακών ροών
Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από προγράμματα
καθορισμένων παροχών (αποζημίωση προσωπικού)
Αναλογιστικά κέρδη και (ζημίες) προηγουμένων ετών
από προγράμματα καθορισμένων παροχών
(συνταξιοδοτικό)
Φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία των
λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα

2017
2016
336.026.131 331.553.521
(183.967.719) (156.537.102)
152.058.412 175.016.419
(90.677.941) (100.817.983)
(18.089.730) (19.434.915)
1.000.000
900.000
(1.861.556)
44.290.741
53.801.965
(9.570.964) (43.134.221)
10.667.744
34.719.777

26

(6.718.976)
28.000.801

(5.371.740)
5.296.004

27

(576.530)

642.538

15

(467.187)

(1.836.093)

(311.980)

(432.265)

302.678
(1.053.019)
26.947.782

346.131
(1.279.689)
4.016.315

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σημείωση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές του Ομίλου
Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθ. εύλογης αξίας και Αναλ. κέρδη/ζημίες
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/Ζημίες εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (συνδεδεμένα μέρη)
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

5
6
7
7
8
9

10
9
9.1
11

31/12/2017

44.704.653

31/12/2016

26.109.340
638.444
188.605
9.963.957
3.228.719

43.560.286
26.111.340
638.444
188.605
15.064.884
1.568.986

84.833.718

87.132.545

30.525.509
66.942.213
30.481
6.716.732
58.757.812

23.418.068
70.226.457
1.600.077
1.770.506
70.726.113

162.972.747

167.741.221

247.806.465

254.873.766

5.269.765
3.397

39.119.726
3.397

(614.878)
10.983.480
28.000.801
43.642.565

438.141
10.983.480
(88.849.964)
(38.305.220)

15
17

13.261.154
240.016
13.501.170

13.055.423
240.016
13.295.439

18
19

72.747.006
115.642.919
746.662
1.526.143

101.406.892
178.404.862
71.793

190.662.730

279.883.547

Σύνολο υποχρεώσεων

204.163.900

293.178.986

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
yYΥποχρεώσεων

247.806.465

254.873.766

12
12
13
14

16

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποθεματικά
εύλογης αξίας

Κέρδη εις νέο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου
Μέρισμα προηγούμενης Χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

39.119.726
39.119.726

3.397
3.397

10.983.480
10.983.480

1.717.829
(1.279.688)
438.141

7.183.718
(89.033.682)
(7.000.000)
(88.849.964)

59.008.150
(90.313.370)
(7.000.000)
(38.305.220)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου
Αύξηση Μ.Κ.
Μείωση Μ.Κ.
Μέρισμα προηγούμενης Χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

39.119.726

3.397

10.983.480

438.141
(1.053.019)

(88.849.964)
28.000.801
88.849.964

(38.305.220)
26.947.782
55.000.000
3

28.000.801

43.642.565

55.000.000
(88.849.961)
5.269.765

3.397

10.983.480

(614.878)

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμιακών ροών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017
Σημείωση
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές:
Αποσβέσεις/Απομειώσεις ενσωμάτων παγίων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα από συμμετοχές
(Κέρδη)/Ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων
(Κέρδη)/Ζημίες από πώληση κλάδου
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων
(Κέρδη)/Ζημίες σε εύλογη αξία παραγώγων
Απομείωση συμμετοχών

5
6
23

17

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων
Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση /(μείωση) λοιπών προβλέψεων
Αύξηση /(μείωση) πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού

Πληρωθέντες τόκοι
Πληρωθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
διακοπτόμενης δραστηριότητας
Ταμιακές ροές προερχόμενες από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων και αΰλων περιουσιακών στοιχείων
Εισροές από την πώληση ενσώματων παγίων
Εισπραχθέντα μερίσματα
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμιακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες.
διακοπτόμενης δραστηριότητας.
Ταμιακές ροές προερχόμενες από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της εταιρείας
Εισροές από την έκδοση κοινών μετοχών
Εισροές – (πληρωμές) δανείων
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
αυτών
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της χρήσης

25

5-6

11

2017
34.719.777

2016
10.667.744

4.974.576
2.000

4.279.712
667

(1.000.000)
2.405
9.570.964)

(900.000)
5.270.960
(5.720.810)
43.749.978

1.739.727
50.009.449

(4.168)
(1.491.237)
1.861.556
57.714.400

(7.107.441)
1.624.511
(28.675.398)
1.454.350
(573.436)
(33.277.414)
16.732.035
(8.866.494)
(6.261.596)

88.783
30.925.120
24.538.837
(6.377.850)
566.778
49.741.667
107.456.067
(43.752.001)
(10.256.846)

-

(218.232)

1.603.945

53.228.988

(6.188.308)
66.962
1.000.000
-

(8.923.919)
22.711.289
900.000
2.023

(5.121.346)

(964.948)
13.724.445

55.000.000
(63.450.900)
(8.450.900)

(7.000.000)
(49.288.237)
(56.288.237)

(11.968.301)
70.726.113
58.757.812

10.665.195
60.060.918
70.726.113

(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το
1970 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή – εξαγωγή, διανομή
καφέ, σοκολάτας και κάθε είδους τροφίμου, ποτού ροφήματος, νερού, καρπού και όλων των παραγώγων
από αυτά και κάθε είδους συσκευασίας, καθώς επίσης, και κάθε παρεμφερούς εργασίας αναφερόμενης
στις ανάγκες του σώματος. Η διοίκηση της Εταιρείας εδρεύει στo Μαρούσι, στην οδό Πατρόκλου 4, Τ.Κ.
15125 και ο δικτυακός τόπος της είναι www.nestle.gr. Οι λοιπές εγκαταστάσεις της βρίσκονται:
1. 55ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας: Εργοστάσιο επεξεργασίας ελληνικού καφέ
και συσκευασίας στιγμιαίου καφέ
2. Ζήνωνος 11-Κορωπί: Κτίριο για αποθήκευση και επισκευή μηχανών καφέ
3. Μοναστηράκι Βόνιτσας: Εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικών νερών
2. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
(α) Σημείωση Συμμόρφωσης
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31.12.2017. Οι βασικές
λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν είναι οι ίδιες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
(β) Βάση Αποτίμησης
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή του δουλευμένου και το
κόστος κτήσης, με εξαίρεση ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία επιμετρώνται στην εύλογη
αξία τους.
Παρά το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον η εταιρεία στοχεύει σε αύξηση των πωλήσεων της με
απώτερο σκοπό την μακροχρόνια κερδοφορία.
(γ) Λειτουργικό νόμισμα και Παρουσίαση
Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
(δ) Εφαρμογή Εκτιμήσεων και Κρίσεων
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε
λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως,
μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται
σε συνεχή βάση.
Οι αναθεωρήσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία αναθεωρούνται
αν αφορούν μόνο εκείνη την περίοδο, ή στην περίοδο της αναθεώρησης και στις μελλοντικές περιόδους,
αν η αναθεώρηση επηρεάζει και την τρέχουσα και τις μελλοντικές περιόδους. Οι λογιστικές εκτιμήσεις
γίνονται για/και επηρεάζουν:
- τα ενσώματα πάγια, αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή και την υπολειμματική αξία τους στο τέλος της
ωφέλιμης ζωής τους, για τον υπολογισμό των αποσβέσεων (ΔΛΠ 16),
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-

τις επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές εταιρείες, αναφορικά με τις εκτιμήσεις των μελλοντικών
χρηματοροών και του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των
ζημιών απομείωσης σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων (ΔΛΠ 36),

- τις απαιτήσεις, αναφορικά με τις εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν όταν
υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης (ΔΛΠ 39) και τις
- προβλέψεις, αναφορικά με τα ποσά που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό υποχρεώσεων
που προκύπτουν από νομικές υποθέσεις και επιβαρύνσεις από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο (ΔΛΠ
37).
3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές
3.1 Θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες
Η Εταιρεία έχει συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, δεν συντάσσει όμως ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις διότι ο όμιλος της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενοποιείται στην υπεράνω μητρική
του Εταιρεία NESTLE S.A. με έδρα την Ελβετία, Cham και Vevey. Οι εν λόγω ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται και μπορούν να ευρεθούν στον δικτυακό τόπο της ανωτέρω
Εταιρείας www.nestle.com.
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομείωσης της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην
είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών
υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται από την αξία χρήσεως, που
είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη
πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.
3.2 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται με την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας
συναλλαγής. Νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που είναι εκφρασμένα σε ξένο
νόμισμα μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. Οι προκύπτουσες
συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
3.3 Πωλήσεις σε πελάτες
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών, μετά την αφαίρεση εκπτώσεων και επιστροφών, αναγνωρίζονται κατά
τον χρόνο που οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της ιδιοκτησίας των αγαθών μεταφέρονται στον
αγοραστή, γεγονός που συνήθως λαμβάνει χώρα κατά την φόρτωση.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το στάδιο της ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας το οποίο βασίζεται στο κόστος που έχει απορροφηθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας.
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν εγκρίνονται προς καταβολή από το αρμόδιο όργανο της
οντότητας που τα χορηγεί.
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3.4 Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος
Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό κόστος των δανείων και τα χρηματοοικονομικά
έσοδα που αποκτώνται από επενδύσεις και πωλήσεις με πίστωση.
3.5 Φόροι
(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος
Περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας και τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον
φορολογικό έλεγχο. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος της χρήσεως κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται
αποδεκτές από την Εταιρεία.
(β) Αναβαλλόμενος φόρος
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ
φορολογικής βάσης και λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται βάσει της μεθόδου της υποχρέωσης του Ισολογισμού, με τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο αναστροφής των προσωρινών
διαφορών. Τυχόν μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος, εκτός και αν σχετίζονται με στοιχεία που αναγνωρίζονται κατ’ ευθείαν στα Ίδια
Κεφάλαια. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες
προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες
προσωρινές διαφορές, με την προϋπόθεση ότι είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό
φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου θα χρησιμοποιηθούν.
3.6 Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα ταμιακά διαθέσιμα και
τα ισοδύναμα αυτών καθώς και τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως
μειωμένες με τις προβλέψεις για επισφάλειες.
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τριών μηνών επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και αμελητέου
κινδύνου.
3.7 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Σύμφωνα με το άρθρο 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001) το οποίο προστέθηκε με το
άρθρο 58 του Ν.4389/2016, από 01/01/2017 επιβλήθηκε Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στον
καβουρδισμένο και μη καβουρδισμένο καφέ, στο στιγμιαίο καφέ, καθώς και στα παρασκευάσματα καφέ
με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ. Ο ειδικός φόρος
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κατανάλωσης αποτελεί μέρος του αποθέματος της εταιρείας επιβαρύνοντας την αγορά πρώτης ύλης και
τα εμπορεύματα καφέ.
3.8 Αποθέματα
Τα υλικά και τα εμπορεύματα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης. Η παραγωγή σε εξέλιξη και τα
ιδιοπαραγόμενα αποθέματα (προϊόντα) επιμετρώνται με βάση το κόστος παραγωγής τους. Το κόστος
παραγωγής περιλαμβάνει τα άμεσα παραγωγικά κόστη και μία κατάλληλη αναλογία των γενικών
δαπανών παραγωγής και των αποσβέσεων των εργοστασίων.
Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO. Όταν το κόστος κτήσεως των
αποθεμάτων υπερβαίνει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους αναγνωρίζεται ζημία ίση με την διαφορά.
3.9 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και αντιστάθμιση
Τα παράγωγα χρησιμοποιούνται κυρίως για την διαχείριση της έκθεσης στον κίνδυνο τιμών των
εμπορευμάτων.
Όλα τα παράγωγα επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους που είναι η αγοραία αξία τους αν πρόκειται για
εισηγμένα μέσα, ή η αξία που προσδιορίζεται βάσει μοντέλων επιμέτρησης αν πρόκειται για μη
εισηγμένα μέσα. Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούν δεδομένα και παραδοχές που βασίζονται στην αγορά.
Τα παράγωγα περιλαμβάνουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων (Future commodities).
Η λογιστική αντιστάθμισης εφαρμόζεται σε παράγωγα τα οποία είναι αποτελεσματικά στον συμψηφισμό
των μεταβολών εύλογης αξίας των αντισταθμισμένων στοιχείων. Η αποτελεσματικότητα (μελλοντική και
αναδρομική) αυτών των αντισταθμίσεων επαληθεύεται σε τακτά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση σε
τριμηνιαία βάση.
Οι αντισταθμίσεις ταμιακών ροών αφορούν παράγωγα τα οποία αντισταθμίζουν τον κίνδυνο τιμών των
εμπορευμάτων για μελλοντικές αγορές υλικών. Το αποτελεσματικό μέρος των μεταβολών στην εύλογη
αξία των αντισταθμίσεων ταμιακών ροών, αναγνωρίζεται στα Ίδια Κεφάλαια μέσω της κατάστασης
λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ το μη αποτελεσματικό μέρος, αναγνωρίζεται άμεσα στην
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Όταν το αντισταθμισμένο στοιχείο καταλήγει σε αναγνώριση
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, τα κέρδη ή οι ζημίες που έχουν αναγνωρισθεί στα Ίδια Κεφάλαια
περιλαμβάνονται στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Ως συνέπεια του μικρού
κύκλου των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η πλειοψηφία των μελλοντικών αγορών υλικών που
εκκρεμεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη περίοδο.
3.10 Προκαταβολές και δουλευμένα έσοδα
Οι προκαταβολές και τα δουλευμένα έσοδα περιλαμβάνουν πληρωμές που γίνονται για το επόμενο έτος
και αναγνώριση εσόδων του τρέχοντος έτους τα οποία θα εισπραχθούν στο επόμενο.
3.11 Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια εμφανίζονται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσεως. Οι αποσβέσεις γίνονται στα
συστατικά τμήματα των ενσωμάτων παγίων τα οποία έχουν όμοιες ωφέλιμες ζωές με την χρήση της
σταθερής μεθόδου απόσβεσης, έτσι ώστε να αποσβεσθεί το κόστος κτήσεως μέχρι την υπολειμματική
αξία στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής. Οι υπολειμματικές αξίες ανέρχονται στο 30% για τα γραφεία
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διοίκησης, στο 20% για τα κέντρα διανομής και σε 0 για τα υπόλοιπα στοιχεία. Οι ωφέλιμες ζωές έχουν
ως εξής:
Κτίρια

25 - 40 χρόνια

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10 - 25 χρόνια

Έπιπλα, σκεύη, λοιπός εξοπλισμός
Οχήματα

3 - 8 χρόνια
5 χρόνια

Η γη δεν αποσβένεται.
Οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες επανεξετάζονται ετησίως. Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει
υπόψη της την αξία, την φύση των στοιχείων, την προτιθέμενη χρήση τους και την εξέλιξη της
τεχνολογίας.
Η απόσβεση των ενσωμάτων παγίων κατανέμεται στις κατηγορίες των εξόδων τα οποία παρουσιάζονται
κατά λειτουργία στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
Τα χρηματοοικονομικά κόστη που αναλαμβάνονται κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου,
αναγνωρίζονται ως έξοδο. Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με
βάση τον χρόνο της μίσθωσης.
3.12 Μισθώσεις
Μίσθωση, κατά την οποία ο μισθωτής μεταβιβάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (κινδύνους) που
απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου στο μισθωτή, θεωρείται ως χρηματοδοτική μίσθωση και
λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη μιας υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτήν, τα
καταβαλλόμενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) και μείωση της
αναληφθείσας υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα Αποτελέσματα.
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις εμφανίζονται στο χαμηλότερο ποσό, μεταξύ:
α) της εύλογης αξίας τους, ή
β) της παρούσας αξίας των ελαχίστων πληρωμών μισθωμάτων, κατά την έναρξη της μίσθωσης,
αμφότερες μειωμένες με τις σωρευμένες αποσβέσεις ή τις ζημίες απομείωσής τους.
Αν από τη συμφωνία μίσθωσης δεν μεταβιβάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις (κίνδυνοι) που
απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, τότε η μίσθωση θεωρείται λειτουργική για το μισθωτή και τα
ενοίκια καταχωρούνται ως έξοδα με την πραγματοποίησή τους, με βάση την άμεση μέθοδο στη διάρκεια
της μίσθωσης
3.13 Απομείωση ενσωμάτων παγίων
Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης
της αξίας τους ως εξής:
Τα στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για
απομείωση ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν
ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη.
Ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι
μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη, μεταξύ της εύλογης
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αξίας μειωμένης κατά τα απαιτούμενα κόστη ρευστοποίησης και της αξίας χρήσεως. Για σκοπούς
εκτίμησης της ύπαρξης απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα
στα οποία παράγονται ανεξάρτητες ταμιακές ροές (ένταξη σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Τα
περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί απομείωση της αξίας τους, εξετάζονται σε ετήσια βάση για
σκοπούς τυχόν αναστροφής της ζημιάς απομείωσης.
3.14 Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τις συμμετοχές της
Εταιρείας σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, τις μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις και τα
λοιπά άυλα. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως
υποκείμενες σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις. Οι μακροπρόθεσμες
εμπορικές απαιτήσεις, ομοίως, επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης, με την μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις. Η υπεραξία που προέρχεται από την απόκτηση θυγατρικών ή άλλων εταιρειών, οι οποίες στην
συνέχεια ενσωματώθηκαν στην εταιρεία, εμφανίζεται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Η υπεραξία
επιμετράται στο κόστος, μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης. Η μελέτη απομείωσης γίνεται ετησίως.
3.15 Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρακολουθούνται στο αποσβέσιμο κόστος με
την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις
υποχρεώσεις που λήγουν μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης.
3.16 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού που προκύπτουν από δικαστικές
διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις αν υπάρχουν κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει νομική ή
τεκμαιρόμενη δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος και αναμένεται εκροή πόρων
αξιόπιστα προσδιοριζόμενη. Οι δεσμεύσεις για δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους,
αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το αποτέλεσμα, με βάση τα γνωστά κατά την
ημερομηνία ισολογισμού γεγονότα.

3.17 Παροχές σε εργαζόμενους
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίσταται δουλευμένες.
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(β) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα του
ιδιωτικού τομέα (ΕΦΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα
της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση, το συνταξιοδοτικό
ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά
συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών
παροχών με βάση αυτό το ασφαλιστικό πρόγραμμα.
Στο ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εθελοντικών εισφορών που χορηγείται από την
εταιρεία METLIFE στην Ελλάδα η Εταιρεία συμμετέχει κατά το ισόποσο των εθελοντικών εισφορών
των εργαζομένων-μελών στο πρόγραμμα με μέγιστο ποσοστό συμμετοχής το 6% επί του συντάξιμου
μισθού των μελών.
Κατά τη συνταξιοδότηση, η εταιρεία METLIFE είναι υπεύθυνη για την καταβολή των συνταξιοδοτικών
παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη
υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών οι παροχές αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος όταν καθίστανται δουλευμένες.
(γ) Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Για τις δεσμεύσεις της Εταιρείας που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, η σχετική
υποχρέωση προσδιορίζεται με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected
unit credit method). Οι εκτιμήσεις γίνονται από εξωτερικούς αναλογιστές, σε τακτά διαστήματα όχι
πέραν των 2 ετών.
Το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προκύπτουν από την αναθεώρηση των παραδοχών
της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζεται άμεσα στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα και δεν
αναταξινομούνται στα αποτελέσματα.
Για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, το κόστος που βαρύνει την Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος, περιλαμβάνει το τρέχον κόστος υπηρεσίας, το χρηματοοικονομικό κόστος, την
αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και το κόστος προϋπηρεσίας. Το
κόστος προϋπηρεσίας για την ενίσχυση των παροχών, λογιστικοποιείται, όταν οι παροχές αυτές
ωριμάζουν ή όταν προκύπτει τεκμαιρόμενη δέσμευση.
3.18 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων
Τα δουλευμένα έξοδα και τα έσοδα επομένων χρήσεων, περιλαμβάνουν, έξοδα που αφορούν την
τρέχουσα χρήση τα οποία θα πληρωθούν εντός της επόμενης χρήσεως και προεισπραχθέντα έσοδα που
αφορούν την επόμενη χρήση.
3.19 Μερίσματα
Τα μερίσματα που δίδονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις κατά τον χρόνο που
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
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4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2017 ΚΑΙ ΤΗΝ 01.01.2018
Ολοκληρωμένο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, με ισχύ
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν τη ή μετά την 01.01.2018. Το νέο πρότυπο προβλέπει σημαντικές
διαφοροποιήσεις αναφορικά µε την ταξινόμηση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών µέσων
καθώς και µε τη λογιστική αντιστάθμισης.

Ταξινόµηση και αποτίμηση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινομούνται σε
δύο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην
οποία η αποτίμηση γίνεται στην εύλογη αξία. Η ταξινόμηση γίνεται βάσει του επιχειρησιακού µμοντέλου
το οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των µέσων αυτών. Σε ότι αφορά στις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται µε εκείνες τις υποχρεώσεις
που µία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιμήσει στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η µμεταβολή της εύλογης αξίας πρέπει να καταχωρείται στα
αποτελέσματα, µε εξαίρεση το ποσό της μεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη,
το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση.

Αποµείωση
Σε αντίθεση µε το υφιστάμενο ΔΛΠ 39, µε βάση το οποίο µία εταιρία αναγνωρίζει ζημίες λόγω
πιστωτικού κινδύνου µόνο όταν οι ζημίες αυτές έχουν συμβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση
των αναμενόμενων ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου. Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση ενός
μέσου, αναγνωρίζονται οι αναμενόμενες ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου για τις αναμενόμενες ζημίες
12 μηνών. Στην περίπτωση, ωστόσο, που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών επιδεινωθεί σημαντικά
µετά την αρχική αναγνώριση ή στην περίπτωση των µέσων που χαρακτηρίζονται ως αποµειωµένα κατά
την αρχική τους αναγνώριση, οι αναμενόμενες ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη
τη διάρκεια ζωής των µέσων.

Λογιστική αντιστάθμισης
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης είναι περισσότερο ευθυγραµµισµένες µε τη
διαχείριση των κινδύνων της οικονομικής οντότητας. Οι κυριότερες μεταβολές σε σχέση µε το ΔΛΠ 39
συνοψίζονται στα ακόλουθα:
(α) διευρύνεται ο αριθμός των στοιχείων που μπορούν να συµµετέχουν σε µία σχέση αντιστάθμισης είτε
ως µέσα αντιστάθμισης είτε ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία,
(β) καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο µε βάση τις υφιστάμενες διατάξεις πρέπει να ικανοποιείται
προκειμένου η αντιστάθμιση να θεωρείται αποτελεσματική. Ο έλεγχος αποτελεσματικότητας της
αντιστάθμισης γίνεται πλέον µόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριμένες συνθήκες η ποιοτική µόνο
αξιολόγηση καθίσταται επαρκής,
(γ) στην περίπτωση που µία σχέση αντιστάθμισης παύει να είναι αποτελεσματική αλλά ο στόχος της
διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας ως προς τη σχέση αντιστάθμισης παραμένει ο ίδιος, η εταιρία πρέπει
να προβεί σε εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθμισης ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια
της αποτελεσματικότητας.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας.
«ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01.01.2018. Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις Διερμηνείες 13,15,18 και
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31. Το νέο πρότυπο λαμβανομένων υπόψη και των «Διευκρινήσεων για τη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» που εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2018, καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για
έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με ένα πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις) ώστε να
βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση
και επιμέτρηση των κερδών και ζημίων από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής
οντότητας (π.χ. πωλήσεις ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αύλων περιουσιακών στοιχείων). Θα
απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των
εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών
στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και
εκτιμήσεις. Η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση
στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
«Τροποποίηση του ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμιακών Ροών» Η τροποποίηση προβλέπει γνωστοποίηση
των μεταβολών στις υποχρεώσεις που αφορούν χρηματοδοτικές δραστηριότητες, με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2017. Η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου δεν είχε
σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
«Τροποποίηση ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενοι φόροι». Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόμενου φορολογικού
περιουσιακού στοιχείου για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01.01.2017. Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία.
«Νέο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού μοντέλου μισθώσεων για τον
μισθωτή απαιτώντας την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις μισθώσεις
που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις ως
λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01.01.2019 και δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας , αναφορικά με τον χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων από την άποψη του μισθωτή, βάσει
του ΔΛΠ 17.
«Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Πληρωμών Συναλλαγών που βασίζονται σε Αξία Μετοχής –
Τροποποίηση ΔΠΧΑ 2». Αφορά τις κάτωθι τροποποιήσεις;
(α) κατά την αποτίμηση της εύλογης αξίας µίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και η
οποία διακανονίζεται µε μετρητά, ο λογιστικός χειρισμός των επιπτώσεων από τους όρους κατοχύρωσης
(vesting conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται µε την εκπλήρωση συγκεκριμένων
προϋποθέσεων (non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που εφαρμόζεται στις παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται µε συμμετοχικούς τίτλους,
(β) στις περιπτώσεις που η φορολογική νομοθεσία επιβάλλει στην εταιρία να παρακρατά ένα ποσό φόρου
(το οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αμοιβές που
σχετίζονται µε την αξία της μετοχής και το οποίο πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές αρχές, η
συναλλαγή στο σύνολό της πρέπει να αντιμετωπίζεται ως µία παροχή που εξαρτάται από την αξία των
μετοχών και η οποία διακανονίζεται µε συμμετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν αν δεν
υπήρχε το ζήτημα του συμψηφισμού της φορολογικής υποχρέωσης,
(γ) στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία
της μετοχής έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινοµηθούν από παροχές που καταβάλλονται µε µετρητά
σε παροχές που καταβάλλονται µε τη µορφή συµµετοχικών τίτλων, η συναλλαγή πρέπει να
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λογιστικοποιηθεί ως παροχή που διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους από την ημερομηνία που
πραγματοποιείται η τροποποίηση.
Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016 και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01.01.2018. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
«Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων», αφορά τροποποίηση του ΔΛΠ 40 που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο
του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2018. Δεν έχει εφαρμογή
στην εταιρεία.
«Νέα Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος». Αφορά τις
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν αναγνωρίζεται ένα µη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση που προκύπτει από την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής πριν την αναγνώριση του
στοιχείου. Η Διερμηνεία διευκρίνισε πως ως ημερομηνία της συναλλαγής, προκειμένου να καθοριστεί η
συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, του
εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης της προκαταβολής.
Επίσης, στην περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές προκαταβολές, πρέπει να ορίζεται διακριτή
ημερομηνία συναλλαγής για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. Εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2018. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην
εταιρεία.
Μακροπρόθεσμα Συμφέροντα σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες – Τροποποίηση του ΔΛΠ 28. Εξετάζει
αν μακροπρόθεσμα συμφέροντα σε συγγενείς η κοινοπραξίες που στην ουσία αποτελούν μέρος της
καθαρής επένδυσης, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 για σκοπούς απομείωσης. Εγκρίθηκε
τον Οκτώβριο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την η μετά την 01.01.2019.Δεν
αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία
Χαρακτηριστικά Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση – Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9. Εξετάζει
αν χρεωστικοί τίτλοι θα μπορούσαν να έχουν συμβατικές χρηματοροές που είναι μόνο πληρωμές
κεφαλαίου και τόκου, αν οι συμβατικοί όροι επιτρέπουν την εξόφληση σε ποσό που θα ήταν μεγαλύτερο
η μικρότερο από το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου και του τόκου. Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2017
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την η μετά την 01.01.2019. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή
στην εταιρεία
Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα επί φορολογικών χειρισμών. Εξετάζει αν είναι ενδεδειγμένη η
αναγνώριση τρέχουσας φορολογικής απαίτησης στην περίπτωση που η νομοθεσία απαιτεί να γίνουν
πληρωμές σε σχέση με αμφισβητουμένους φορολογικούς χειρισμούς. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017 με
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την η μετά την 01.01.2019. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή
στην εταιρεία
Τροποποίηση Προγράμματος Περικοπή και Διακανονισμός – Τροποποίηση του ΔΛΠ 19. Απαιτεί
την χρήση επκαιροποιημένων αναλογιστικών παραδοχών για τον προσδιορισμό του κόστους και του
καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς μετά την τροποποίηση του
προγράμματος την περικοπή η τον διακανονισμό κατά την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένης
παροχής. Εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την η μετά
την 01.01.2019.Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
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5. Ενσώματα πάγια
Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των ενσώματων παγίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης δεν υπήρξε ανάγκη για απομείωση του 2017. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Οικόπεδα –
Μηχανήματα
Μεταφορικά
Έπιπλα & λοιπός
Ακινητοποιήσεις υπό
κτίρια
μέσα
εξοπλισμός
εκτέλεση
Κόστος κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2016
Διακοπτόμενη εκμετάλλευση
Προσθήκες
Πωλήσεις
Διαγραφές/Καταστροφές/Δωρεάν διάθεση παγίων
Μεταφορές / ανακατανομές
Κόστος κτήσεως πριν τη διακοπτ/νη δραστηριότητα 31.12.2016
Κόστος κτήσεως διακοπτ/νης δραστηριότητας 31.12.2016
Κόστος κτήσεως 31.12.2016

Σύνολο

58.407.741
314.151
(1.960)
(7.218)
86.851
58.799.565
(20.693.827)
38.105.738

71.195.041
656.886
(980.445)
1.186.809
72.058.291
(41.018.132)
31.040.159

1.184.641
(68.305)
1.116.336
(1.038.556)
77.780

52.547.597
3.289.196
(929.683)
(3.175.890)
123.133
51.854.353
(27.887.157)
23.967.196

1.536.836
5.618.634
(1.396.793)
5.758.677
5.758.677

184.871.856
9.878.867
(1.980.393)
(3.183.108)
189.587.222
(90.637.672)
98.949.550

38.105.738
129.022
(10.436)

31.040.159
146.710
(354.270)
-

77.780
-

23.967.197
3.352.941
(544.708)
(664.704)

5.758.677
2.559.635
-

98.949.552
6.188.308
(898.978)
(675.140)

40.036

517.641

-

18.068

(575.743)

-

38.264.360

31.350.240

77.780

26.128.794

7.742.569

103.563.743

(24.012.475)
(1.085.805)
38.809
6.023
239
(25.053.209)
5.030.826
(20.022.383)

(53.646.197)
(1.757.839)
908.122
(54.495.913)
34.512.449
(19.983.464)

(916.813)
(81.146)
76.374
(921.585)
843.805
(77.780)

(37.531.298)
(4.176.614)
1.081.459
3.138.723
(239)
(37.487.969)
22.182.331
(15.305.638)

-

(116.106.784)
(7.101.404)
2.104.763
3.144.746
(117.958.677)
62.569.413
(55.389.264)

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις
Απομειώσεις παγίων
Μεταφορές/ανακατανομές

(20.022.383)
(696.698)
8.272
(656.741)

(19.983.464)
(1.045.915)
327.681
(18.343)

(77.780)
-

(15.305.638)
(2.575.222)
1.168.798
18.342

-

(55.389.265)
(4.317.835)
1.504.751
(656.741)
-

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2017

(21.367.550)

(20.720.041)

(77.780)

(16.693.720)

-

(58.859.091)

18.083.355
16.896.810

11.056.695
10.630.199

-

8.661.558
9.435.074

5.758.677
7.742.569

43.560.286
44.704.653

Κόστος κτήσεως 01.01.2017
Προσθήκες
Πωλήσεις
Διαγραφές/Καταστροφές παγίων
Μεταφορές / ανακατανομές

Κόστος κτήσεως 31.12.2017
Σωρευμένες αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις
Διαγραφές / Καταστροφές / Δωρεάν διαθέσεις
Μεταφορές / ανακατανομές
Σωρευμένες αποσβέσεις πριν τη διακ.δραστ. 31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις διακ.δραστ. 31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017
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Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν ποσό 407χιλ που αφορούν μηχανολογικό εξοπλισμό
για το συσκευαστήριο του εργοστασίου νερών στη Βόνιτσα. Επένδυση ύψους 7.000 χιλ. για κατασκευή
γραμμής παραγωγής καβουρδισμένου καφέ στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Οινόφυτα για παραγωγή
μεγαλύτερου όγκου καβουρδισμένου καφέ. Ποσό ύψους 336 χιλ. αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό στο
ίδιο εργοστάσιο.
Η πρόβλεψη για απομείωση αφορά ακίνητο (οικόπεδο και κτίριο) λόγω υπόθεσης που εκκρεμοδικεί με το
Δημόσιο.
6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Λογισμικά
προγράμματα

Δικαιώματα

Υπεραξία

Σύνολο

16.521.211

199.639

26.102.007

42.822.858

-

10.000

-

10.000

Πωλήσεις
Κόστος κτήσεως 31.12.2016

(6.653.734)
9.867.477

209.639

26.102.007

(6.653.734)
36.179.124

Κόστος κτήσεως 01.01.2017

9.867.477

209.639

26.102.007

36.179.124

Κόστος κτήσεως 31.12.2017

9.867.477

209.639

26.102.007

36.179.124

Σωρευμένες αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2016
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις

(16.521.211)
6.653.734

(199.639)
(667)
-

-

(16.720.851)
(667)
6.653.734

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016

(9.867.477)

(200.306)

-

(10.067.783)

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2017
Αποσβέσεις χρήσης

(9.867.477)
-

(200.306)
(2.000)

-

(10.067.783)
(2.000)

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2017

(9.867.477)

(202.306)

-

(10.069.783)

-

9.333
7.333

26.102.007
26.102.007

26.111.340
26.109.340

Κόστος κτήσεως 01.01.2016
Προσθήκες

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2016
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2017

Η υπεραξία προέκυψε με τη νομική απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών, ΜΑΚΑΝ Α.Ε. το 2011
και του κλάδου βρεφικής διατροφής της Pfizer Ελλάς A.E. το 2012. Η εκτίμηση ανακτησιμότητας της
υπεραξίας που προέκυψε από την ΜΑΚΑΝ Α.Ε και τον κλάδο βρεφικής διατροφής της Pfizer Ελλάς A.E
συνολικού ύψους 26,1 εκ. έγινε με τη μέθοδο της αξίας χρήσεως. Οι μελλοντικές χρηματοροές
εκτείνονται σε 50 έτη. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, θεωρείται ως μια μονάδα
χρηματοροών, δεδομένου ότι η εξαγορά αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση της θέσης της Εταιρείας, στην
εκμετάλλευση νέων καναλιών διανομής και νέων προϊόντων και στην δημιουργία συνεργειών ώστε να
προκύψουν οφέλη για όλες τις δραστηριότητες. Το επιτόκιο προσδιορίσθηκε με τη μεθοδολογία η οποία
χρησιμοποιείται διεθνώς από την NESTLE, γνωστή ως “adjusted cost of capital”. Οι προβλέψεις του
2017 έχουν βασιστεί στο βραχυπρόθεσμο πλάνο, ενώ των ετών 2018-2020 στο μεσοπρόθεσμο. Από το 4ο
ως το 10ο έτος χρησιμοποιήθηκαν λογικά ποσοστά ανάπτυξης πωλήσεων και κερδών. Στην τρέχουσα
χρήση δεν προκύπτει ανάγκη απομείωσης.
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7. Επενδύσεις σε θυγατρικές , συγγενείς και λοιπές εταιρείες
Επωνυμία

31/12/2017

ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΟΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ
CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ
NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛ.ΥΔΑΤΑ ΑΕ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (ΝESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛ.ΥΔΑΤΑ)
Σύνολο:

88.041
100.535
29
19.087.628
(18.449.184)
827.049

31/12/2016
88.041
100.535
29
19.087.628
(18.449.184)
827.049

8. Αναβαλλόμενη φορολογία
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης
Χρέωση/(Πίστωση) στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
(Αποτελεσμάτων)
Χρέωση (Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια (Λοιπά Συνολικά
Εισοδήματα)
Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης

Μακροπρόθεσμο
Βραχυπρόθεσμο

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

31/12/2017

31/12/2016

(1.792.515)
11.756.472
9.963.957

(2.005.379)
17.070.263
15.064.884

31/12/2017
15.064.885

31/12/2016
12.173.325

(5.403.606)

2.545.428

302.678
9.963.957

346.131
15.064.884

31/12/2017

31/12/2016

4.869.562

5.585.322

5.094.395
9.963.957

9.479.562
15.064.884

Αποσβέσεις
ενσωμάτων
παγίων

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Χρέωση/(πίστωση) στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

(3.261.701)
1.256.322
(2.005.379)

(3.261.701)
1.256.322
(2.005.379)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Πίστωση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

(2.005.379)
212.864
(1.792.515)

(2.005.379)
212.864
(1.792.515)
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προβλέψεις για
παροχές σε
εργαζομένους
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος
Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Χρέωση στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος
Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

Προεξόφληση
απαιτήσεων

Αποθεματικά
εύλογης αξίας

Λοιπές
Προβλέψεις

Δάνεια από
συνδεδεμένες
επιχειρήσεις

Εμπορικές
Απαιτήσεις

Λοιπά

Σύνολο

3.778.300

22.676

(54.743)

1.866.380

5.731.787

3.838.598

252.029

15.435.027

(524.694)
532.467
3.786.073
3.786.073
(75.823)

22.676
22.676
-

(186.336)
(241.079)
(241.079)
-

(1.845.560)
20.820
20.820
785.818

3.058.022
8.789.809
8.789.809
(5.092.104)

184.434
4.023.032
4.023.032
(1.155.479)

416.903
668.932
668.932
(78.882)

1.289.105
346.131
17.070.264
17.070.264
(5.616.470)

135.484
3.845.735

22.676

167.194
(73.885)

806.638

3.697.705

2.867.553

590.050

302.678
11.756.472
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9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

(α) Μακροπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις

31/12/2017
3.228.719

31/12/2016
1.568.986

31/12/2017
74.700.758
(13.457.374)
61.243.384

31/12/2016
83.350.500
(19.625.889)
63.724.611

338.175
2.828.528
2.225.531
250.000
56.595
66.942.213

233.387
2.177.176
3.723.955
367.328
70.226.457

(β) Βραχυπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις
Μείον: Πρόβλεψη για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο μείον προβλέψεις
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Προκαταβολές
Δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο

(γ) Η εύλογη αξία των απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική αξία τους. Το
αποτελεσματικό προ φόρων επιτόκιο, για την προεξόφληση των μακροπρόθεσμων, πέραν των 6 μηνών
απαιτήσεων, ανήλθε και για τη χρήση 2017 και για τη χρήση 2016 σε 7%.

Στις απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους ευρώ 2,8 εκατομμυρίων
περίπου που αφορά ποσό που πληρώθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο ως επιπρόσθετοι φόροι και
προσαυξήσεις που καταλογίστηκαν στην εταιρεία κατά τον έλεγχο της χρήσης 2010 . Η Διοίκηση της
Εταιρείας και οι Νομικοί της Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η υπόθεση αυτή μάλλον δε θα τελεσιδικήσει προς
όφελος της Εταιρείας . Για το λόγο αυτό, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 2,8 εκατομμυρίων στα
αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.

Οι εγγυήσεις και πιστωτικές ενισχύσεις που έχουν ληφθεί από τους πελάτες για την μείωση του
πιστωτικού κινδύνου έχουν ως εξής:
Εγγυητικές επιστολές
Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εγγυήσεων
Υποθήκες/προσημειώσεις

31/12/2017

31/12/2016

8.063.023

7.803.023

10.225.120

17.201.434

542.920

542.920

18.831.063

25.547.377

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και σχηματίζει προβλέψεις για επισφάλειες σε
εξατομικευμένη βάση εφόσον κρίνεται ως πιθανή η αδυναμία είσπραξής τους. Ως μέτρο της αδυναμίας
της είσπραξης χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση η αντικειμενική δυσκολία ή η πτώχευση του οφειλέτη.

30

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017
Κατά κανόνα η Εταιρεία διεκδικεί δικαστικά ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις εφόσον το ύψος της απαίτησης
δικαιολογεί το κόστος διεκδίκησης. Πέραν τούτων η Εταιρεία διενεργεί και προβλέψεις επισφάλειας με
βάση στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των απαιτήσεων σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
19.093.166

Υπόλοιπο 31.12.2015

532.723

Προβλέψεις χρήσεως 2016

(3.209.789)

Διαγραφές χρήσεως 2016

3.209.789

Μεταφορά σε Froneri Ελλάς
Υπόλοιπο 31.12.2016

19.625.889

Αντιλογισμός προβλέψεων

(1.359.637)

Διαγραφές χρήσεως 2017

(4.808.878)

Υπόλοιπο 31.12.2017

13.457.374

9.1 Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο
Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο για φόρο εισοδήματος αναλύονται κατωτέρω

Απαιτήσεις φόρου εισοδήματος από Ελληνικό Δημόσιο
Φόρος εισοδήματος χρήσης
Φόροι προηγούμενων χρήσεων
Πληρωθείς φόρος εισοδήματος
Σύνολο

31/12/2017
1.770.506
(1.311.051)
(4.319)
6.261.596
6.716.732

31/12/2016
888.829
(8.031.386)
(1.343.783)
10.256.846
1.770.506

31/12/2017
12.391.345
787.821
14.601.702
2.744.641
30.525.509

31/12/2016
6.767.861
819.040
11.274.549
4.556.618
23.418.068

10. Αποθέματα
Πρώτες ύλες
Ανταλλακτικά
Εμπορεύματα και έτοιμα προϊόντα
Αποθέματα καθ’ οδόν
Σύνολο

Η Εταιρεία διενεργεί καταστροφές απαξιωμένων αποθεμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στην
απογραφή δεν υπάρχουν απαξιωμένα αποθέματα. Η μεταβολή του αποθέματος οφείλεται κυρίως στον
ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβλήθηκε στον καφέ από 01/01/2017.
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11. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
31/12/2017
48.707
58.709.105
58.757.812

Διαθέσιμα στις τράπεζες και στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2016
31.038
70.695.075
70.726.113

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταυτίζεται με τη
λογιστική τους αξία.
12. Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

Μετοχικό
κεφάλαιο
39.119.726
39.119.726

Υπέρ το
άρτιο
3.397
3.397

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Εισροές από εκδοθείσες μετοχές
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

39.119.726
55.000.000
(88.849.961)
5.269.765

3.397
3.397

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 5.269.765 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ
εκάστη. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9/11/2017 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου κατά 55εκ.καθώς και ταυτόχρονη μείωση κατά 88,8 εκ. προς ισόποση λογιστική
απόσβεση μέρους της συσσωρευθείσης ζημιάς έως το τέλος της προηγούμενης χρήσης. Το υπέρ το
άρτιο ανά μετοχή ανέρχεται σε € 0,00064 ανά μετοχή. Όλες οι μετοχές έχουν εξοφληθεί
ολοσχερώς, έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετέχουν στα κέρδη.
2. Διαχείριση κεφαλαίου
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται
περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
α) Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους
στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του
μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται
από τον Νόμο.
β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του
μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση,
μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή
την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
γ) Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού
κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με
δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
δ) Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από
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την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική.
Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία
τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμηθέν
μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε
ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών
που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη
διανομή μερίσματος.

13. Αποθεματικά εύλογης αξίας

1 Ιανουαρίου 2016
Μεταφορά στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
31 Δεκεμβρίου 2016

Αποθεματικά εύλογης αξίας και
αναλογιστικά κέρδη/ζημίες
1.717.829
(1.625.819)
346.131
438.141

1 Ιανουαρίου 2017
Μεταφορά στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
31 Δεκεμβρίου 2017

438.141
(1.355.697)
302.678
(614.878)

14. Λοιπά αποθεματικά
Τακτικό
αποθεματικό

Ειδικά
αποθεματικά

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2016
Κίνηση χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2016

10.200.000
10.200.000

38.170
38.170

666.814
666.814

78.496
78.496

10.983.480
10.983.480

1 Ιανουαρίου 2017
Κίνηση χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2017

10.200.000
10.200.000

38.170
38.170

666.814
666.814

78.496
78.496

10.983.480
10.983.480

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος,
του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του
αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Τα ειδικά αποθεματικά σε περίπτωση διανομής τους φορολογούνται με τον τρέχοντα συντελεστή.
Τα αφορολόγητα αποθεματικά περιλαμβάνουν αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί βάσει των
φορολογικών διατάξεων από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί ο
αναλογών φόρος εισοδήματος. Ο αναλογών φόρος θα καταβληθεί αν τα αποθεματικά αυτά διανεμηθούν
και με συντελεστή, το συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανομής. Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2017 ο φόρος θα ανερχόταν σε ευρώ 193.376 χιλΗ εταιρεία δεν έχει σχηματίσει αφορολόγητα
αποθεματικά του Ν.2238/1994.
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15. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις
Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική
μελέτη.

Αποζημίωση Προσωπικού
Ποσά αναγνωρισμένα στη Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Λοιπά
Σύνολο εξόδου που αναγνωρίσθηκε στη Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη της χρήσης
Παροχές πληρωθείσες
Υποχρ. διακοπτόμενης δραστηριότητας / Μεταφορά σε
FRONERI ΕΛΛΑΣ
Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος)
Σύνολο εξόδου που αναγνωρίσθηκε στη Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης

Αναλογιστικές παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή
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31/12/2017

31/12/2016

483.359
190.952
533.354

448.739
242.607
236.986

1.207.665

928.332

13.055.423
(1.469.121)

11.368.887
(686.776)

467.187

(391.113)
1.836.093

1.207.665

928.332

13.261.154

13.055.423

31/12/2017

31/12/2016

1.50%
2.50%

1.50%
2.50%

13,91%

13,12%
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16. Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Χρέωση/(πίστωση) στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος:
Προβλέψεις στην χρήση
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις στη χρήση
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

Προβλέψεις για νομικές
& άλλες υποθέσεις
6.449.643
(6.377.850)
71.793

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Χρέωση / (πίστωση) στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος:
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις στη χρήση
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

71.793
1.844.000
(389.650)
1.526.143

Οι προβλέψεις ύψους 1,8 εκ. έχουν σχηματιστεί κυρίως για απαιτήσεις τρίτων έναντι της εταιρείας οι
οποίες έχουν καταβληθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος εντός του 2018.

17. Κρατικές επιχορηγήσεις
31/12/2017
240.016
240.016

Υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης
Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης

31/12/2016
244.184
(4.168)
240.016

18. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις
Δουλευμένα έξοδα
Υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης και λοιποί φόροι
Προβλέψεις
Πιστωτές Διάφοροι
Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
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31/12/2017
59.650.950
6.678.908
2.359.450
1.824.580
1.579.449
647.676
5.993
72.747.006

31/12/2016
69.329.120
23.918.779
2.904.471
2.678.330
1.682.473
886.737
6.982
101.406.892
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Η μείωση στις εμπορικές υποχρεώσεις, προέρχεται κυρίως από επιπρόσθετες αγορές πρώτης ύλης καφέ
στο προηγούμενο έτος. Η μείωση στα δεδουλευμένα έξοδα προέρχεται κυρίως από μειωμένες
υποχρεώσεις λόγω μεταβολής των επιτοκίων από τόκους δανείων βλέπε σημείωση 25
Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι εξοφλητέες εντός τριών μηνών κατά μέσον όρο από την ημερομηνία
του ισολογισμού.

19. Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη
Μέσο
επιτόκιο
Δάνειο NFI1
Δάνειο NFI-USD2
Δάνειο NTCE3
Σύνολο

5,02%
5,03%
5,00%

31/12/2017

Μέσο
επιτόκιο

31/12/2016

69.000.000
31.556.617
15.086.302
115.642.919

13,42%
15,06%
13,37%

69.000.000
94.867.660
14.537.202
178.404.862

1. Δάνειο με ημερομηνία σύμβασης 16.12.2015 με ισχύ από 17/12/2015, ποσού € 100.000.000, περίοδος
εκτοκισμού και πληρωμής τόκων ανά τρίμηνο, διάρκεια σύμβασης μέχρι Δεκέμβριο 2016 με αυτόματη
ανανέωση για περαιτέρω περιόδους του ενός έτους, η αποπληρωμή του δανείου και των τόκων μπορεί να
γίνει κατά την λήξη της διάρκειας ισχύος του δανείου, επιτόκιο σταθερό 5%(με ισχύ από 2/1/2017
δυνάμει τροποποίησης της σύμβασης την 30 Μαρτίου 2017). Οι εκτιμώμενοι τόκοι μέχρι το τέλος της
επόμενης χρήσεως και με επιτόκιο το επιτόκιο της ημερομηνίας ισολογισμού (5,00%) ανέρχονται σε €
3.497.917 κι αφορά σε Μ.Ο. δανείου € 69.000.000 (2016: € 12.638.285 αφορά σε M.O. δανείου €
92.666.667).
Μία αύξηση / μείωση των επιτοκίων κατά 50 bps (μονάδες βάσης), η οποία κρίνεται εύλογη κατά τις
31/12/2017 και 31/12/2016, θα είχε ως συνέπεια τα καθαρά αποτελέσματα και η καθαρή θέση της
Εταιρείας να μειωθούν /αυξηθούν κατά € 345.000 και € 345.000 αντίστοιχα.
2. Δάνειο με ημερομηνία σύμβασης 16.12.2015 με ισχύ από 17/12/2015, ποσού 100.000.000 σε
ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, το οποίο έχει μετατραπεί σε ΕΥΡΩ 95.556.617.30 (με ισοτιμία 1,0465) με
τροποποίηση της σύμβασης την 30 Μαρτίου 2017 με ισχύ από 2/1/2017, περίοδος εκτοκισμού και
πληρωμής τόκων ανά τρίμηνο, διάρκεια σύμβασης μέχρι Δεκέμβριο 2016 με αυτόματη ανανέωση για
περαιτέρω περιόδους του ενός έτους, η αποπληρωμή του δανείου και των τόκων μπορεί να γίνει κατά την
λήξη της διάρκειας ισχύος του δανείου, επιτόκιο σταθερό 5% (με ισχύ από 2/1/2017 δυνάμει
τροποποίησης της σύμβασης την 30 Μαρτίου 2017). Οι εκτιμώμενοι τόκοι μέχρι το τέλος της επόμενης
χρήσεως και με επιτόκιο το επιτόκιο της ημερομηνίας ισολογισμού (5,00%) ανέρχονται σε € 659.891 κι
αφορά σε Μ.Ο. δανείου € 13.089.981 (2016: € 13.874.994 αφορά σε M.O. δανείου € 90.874.019)
Μία αύξηση / μείωση των επιτοκίων κατά 50 bp (μονάδες βάσης), η οποία κρίνεται εύλογη κατά τις
31/12/2017 και 31/12/2016, θα είχε ως συνέπεια τα καθαρά αποτελέσματα και η καθαρή θέση της
Εταιρείας να μειωθούν /αυξηθούν κατά € 157.783 και $ 500.000 αντίστοιχα.
3. Δάνειο με ημερομηνία σύμβασης 17.12.2015, όριο χρηματοδότησης μέχρι ποσού € 60.000.000 ,
περίοδος εκτοκισμού ανά μήνα και πληρωμής τόκων ανά τρίμηνο, διάρκεια σύμβασης μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2016 με αυτόματη ανανέωση για περαιτέρω περιόδους του ενός έτους, η αποπληρωμή του
δανείου και των τόκων μπορεί να γίνει κατά την λήξη του δανείου, επιτόκιο σταθερό 5% (με ισχύ από
2/1/2017 δυνάμει τροποποίησης της σύμβασης την 30 Μαρτίου 2017). Οι εκτιμώμενοι τόκοι μέχρι το
τέλος της επόμενης χρήσεως και με επιτόκιο το επιτόκιο της ημερομηνίας ισολογισμού (5,00%)
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ανέρχονται σε € 589.795 κι αφορά σε Μ.Ο δανείου € 11.702.074 (2016 : € 3.581.792 αφορά σε MO
δανείου € 26.472.007)
Μία αύξηση / μείωση των επιτοκίων κατά 50 bp (μονάδες βάσης), η οποία κρίνεται εύλογη κατά τις
31/12/2017 και 31/12/2016, θα είχε ως συνέπεια τα καθαρά αποτελέσματα και η καθαρή θέση της
Εταιρείας να μειωθούν /αυξηθούν κατά € 75.431 και € 72.686 αντίστοιχα.

20. Κύκλος Εργασιών
Οι πωλήσεις της εταιρείας μετά την αφαίρεση επιστροφών και εκπτώσεων, αναλύονται παρακάτω και
αφορούν κυρίως προϊόντα και εμπορεύματα καφέ, νερών, ζωοτροφών, σοκολατών, μαγειρικών και
βρεφικής διατροφής.
31/12/2017
211.695.626
124.330.505
336.026.131

Πωλήσεις βιομηχανικού κλάδου
Πωλήσεις εμπορικού κλάδου
Σύνολο Κύκλου εργασιών
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31/12/2016
211.695.626
208.878.718
122.674.803
124.330.505
336.026.131
331.553.521

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

21. Έξοδα
31/12/2017

31/12/2016

Κόστος
πωληθέντων
7.339.128
169.740.192

Έξοδα
διάθεσης
13.682.365
-

1.819.767

2.063.280

436.788

4.319.835

1.680.405

2.176.235

190.437

4.047.077

936.797

782.794

167.437

1.887.028

1.174.656

588.567

144.620

1.907.843

233.819
1.133.660

111.745
77.013

87.686
189.842

433.250
1.400.515

232.714
991.201

96.353
426.531

58.297
153.945

387.364
1.571.677

41.016

106.174

69.117

216.307

40.470

144.079

66.381

250.930

130.490

1.069.554

342.587

1.542.631

168.469

1.206.400

243.579

1.618.448

108.584

2.619.302

-

2.727.886

4.126

2.900.929

-

2.905.055

Έξοδα μεταφορών

35.136

6.815.971

50.597

6.901.704

63.837

6.955.032

52.378

7.071.247

Έξοδα ταξιδιών

76.572

633.341

530.142

1.240.055

87.621

549.376

500.314

1.137.311

7.867

40.485.453

77.277

40.570.597

19.923

46.627.328

79.395

46.726.646

91.741

3.289.159
1.094.810

6.377

3.289.159
1.192.928

233.879

6.584.085
1.608.453

5.909

6.584.085
1.848.241

-

1.555.862

-

1.555.862

-

40.359

244.786

285.145

1.355.738

15.382.981

3.227.805

19.966.524

1.719.793

13.427.956

2.676.774

17.824.523

917.212

908.137

(926.839)

898.510

900.588

3.020.313

1.705.914

5.626.815

183.967.719

90.677.941

18.089.730

292.735.390

156.537.102

100.817.983

19.434.915

276.790.000

Παροχές σε εργαζομένους
Αναλώσεις υλών
Απόσβεση περιουσιακών στοιχείων
Επισκευές και συντηρήσεις
Ασφάλιστρα
Ηλεκτρικό ρεύμα – Φωταέριο
Τηλεπικοινωνίες
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Αποθήκευτρα

Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Προμήθειες σε τρίτους
Αναλώσιμα υλικά
Αποζημιώσεις για λύσεις
συμβολαίων/Λοιπά έκτακτα &
ανόργανα
Λοιπές αμοιβές τρίτων
Λοιπά διάφορα έξοδα
Συνολικό κόστος πωληθέντων, εξόδων
διοίκησης και διάθεσης

Έξοδα
διοίκησης
Σύνολο
13.830.914 34.852.407
- 169.740.192

Κόστος
πωληθέντων
9.867.864
139.351.556

Έξοδα
Έξοδα
διάθεσης
διοίκησης
14.465.987 13.312.186
-

Στα λοιπά διάφορα έξοδα περιλαμβάνεται πρόβλεψη απομείωσης παγίου λόγω εκκρεμοδικίας με το Δημόσιο ύψους 656 χιλ. βλέπε σημείωση 5
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Σύνολο
37.646.037
139.351.556
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22. Παροχές σε εργαζομένους
31/12/2017
26.342.043
6.043.974
2.337.670
128.720
34.852.407

Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές παρεπόμενες παροχές
Κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Σύνολο

31/12/2016
27.420.425
7.462.926
2.585.681
177.005
37.646.037

23. Έσοδα από συμμετοχές
31/12/2017
(1.000.000)
(1.000.000)

Έσοδα από μερίσματα ( CPW)

31/12/2016
(900.000)
(900.000)

24. Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά
31/12/2017
-

Απομείωση συμμ. Nestle Waters Direct

31/12/2016
1.861.556

25. Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος
31/12/2017

31/12/2016

Τόκοι εμπορικών απαιτήσεων
Συναλλαγματικές διαφορές δανείου

8.539.954
172.930
8.712.884
153.610
704.470

30.100.258
10.003.910
40.104.168
(2.023)
3.032.076

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος

9.570.964

43.134.221

Τόκοι έξοδα
Τόκοι δανείων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

Η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους οφείλεται στη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων και στη
μείωση του επιτοκίου δανεισμού, βλέπε σημείωση 19

26. Φόρος εισοδήματος
Βάσει των διατάξεων του Ν. 4172/2013, ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 29% στο
συνολικό φορολογητέο εισόδημα για τη χρήση 2017
Οι διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές
αρχές. Κέρδη ή ζημιές που αναφέρονται στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και κατατίθενται ετησίως
στις φορολογικές αρχές, μένουν εκκρεμείς μέχρι αυτές να ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία της
εταιρείας και να οριστικοποιήσουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές κάθε χρήσης που
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμψηφισμό κερδών των
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πέντε επόμενων χρήσεων της εν λόγω χρήσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής
νομοθεσίας, ετησίως οι εταιρείες υπολογίζουν προκαταβολή φόρου σε ποσοστό 100% επί του φόρου
εισοδήματος της χρήσης, ενώ κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, υπερβάλλον ποσό
προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο.

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Φόροι προηγούμενων χρήσεων
Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

31/12/2017
1.311.051
4.319
5.403.606

31/12/2016
8.031.386
1.343.783
(4.003.429)

6.718.976

5.371.740

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής:

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων
Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή 29%
Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος
Φόρος που αντιστοιχεί σε έξοδα που δεν αναγνωρίζονται στη
φορολογία εισοδήματος ή είχαν φορολογηθεί σε προηγούμενες
χρήσεις
Φόρος που αντιστοιχεί σε έσοδα που δε φορολογούνται
Φόροι προηγούμενων χρήσεων
Φόρος

Πραγματικός συντελεστής

31/12/2017

31/12/2016

34.719.777
10.068.735
-

(82.203.939)
(23.839.142)
1.343.783

(3.064.078)
(290.000)
4.319

28.128.099
(261.000)
-

6.718.976

5.371.740

19,35%
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27. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
α)

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016:
(i) Δεν είχε έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου,
(ii) Δεν είχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (εκτός από παράγωγα), επιμετρώμενα στην
εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος ή με μεταβολές της εύλογης αξίας
αναγνωριζόμενες κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια, μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων
(iii) Δεν είχε απαιτήσεις σε συνάλλαγμα.

Συνεπώς, δεν ήταν εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προέρχονται από τα ανωτέρω
στοιχεία.
β)
Η Εταιρεία είχε κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου
επιτοκίου συνολικής αξίας € 115.642.919 και € 178.404.862 αντίστοιχα, οι οποίες την εκθέτουν σε
κίνδυνο ταμιακών ροών, ο οποίος όμως δεν είναι σημαντικός λόγω του γεγονότος ότι οι υποχρεώσεις
αυτές οφείλονται σε εταιρείες του διεθνούς ομίλου.
γ)

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις
γίνονται κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας του πελάτη, ενώ από συνεργάτες /διανομείς
λαμβάνονται εγγυήσεις .

δ)

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της δυνατότητας δανεισμού από
εταιρείες του διεθνούς ομίλου.

Οι αντισταθμίσεις ταμειακών ροών αφορούν:
31/12/2017

31/12/2016

697.342

(37.124)

(1.273.872)

679.662

(576.530)

642.538

α) Αγορές Α’ υλών (ωμός καφές)
β) Συναλλαγματικοί κίνδυνοι
Σύνολο

28. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει ως ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις τις κατωτέρω:

1.Φορολογικές Υποθέσεις:
Δεν υπάρχουν ανέλεγκτες χρήσεις. Οι χρήσεις 2011 έως 2016 ελέγχθηκαν από τον τακτικό ελεγκτή.
Ομοίως θα ελεγχθεί και η τρέχουσα χρήση.
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2.Επίδικες υποθέσεις ως ενδεχόμενες απαιτήσεις:
(α) Η εταιρεία μας κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση αναίρεσης (η οποία θα
συζητηθεί στις 7 Νοεμβρίου 2018) της υπ. αριθμ. 814/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
κατά της απόφασης των Φορολογικών Αρχών, σύμφωνα με την οποία καταλογίστηκαν στη Εταιρεία
κατά τον έλεγχο της χρήσης 2010, επιπρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 2.846 χιλιάδων
περίπου. Η Διοίκηση της Εταιρείας και οι Νομικοί της Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η υπόθεση αυτή μάλλον
δε θα τελεσιδικήσει προς όφελος της Εταιρείας . Για το λόγο αυτό, το ποσό των ευρώ 2,8 εκατομμυρίων
έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων.
(β) Εκκρεμεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προσφυγή της εταιρείας ως απορροφήσασας την
εταιρεία ΜΑΚΑΝ Α.Ε. κατά πράξης καταλογισμού τελών χαρτοσήμου της περιόδου 2010 ποσού
περίπου € 192 χιλ. Η συζήτηση της προσφυγής δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
(γ) Η εταιρεία προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της υπ’ αριθμ. 1553/2016 οριστικής
πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου για τον επανέλεγχο του έτους 2010 ύψους ευρώ
1.8 χιλιάδων περίπου τα οποία έχουν επιβαρύνει προηγούμενη χρήση. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με
την υπ΄αριθμ. 150/2018 απόφασή του, δέχτηκε εν μέρει την προσφυγή της εταιρείας μειώνοντας τις
προσαυξήσεις κατά 50% ύψους περίπου 281 χιλ. € τα οποία καταχωρήθηκαν στη χρήση.

29. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι τα εξής:
Nestle Waters Direct ΕΛΛΑΣ Ύδατα Α.Ε., CPW ΕΛΛΑΣ Δημητριακά Πρωινού Α.Ε., Froneri ΕΛΛΑΣ
Παγωτό ΑΕ καθώς και όλες οι εταιρείες του Ομίλου Nestle στο εξωτερικό. Επίσης τα Μέλη του Δ.Σ., η
Διοίκηση και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας και όλου του Ομίλου.
Οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τα συνδεδεμένα μέρη και οι οποίες τηρούν την αρχή των
ίσων αποστάσεων είναι οι εξής:
(α)

(β)

Θυγατρικές εταιρείες

31/12/2017

31/12/2016

Πωλήσεις υπηρεσιών

600

-

Απαιτήσεις

558

186

5.445.114

4.582.799

1.712

-

726

-

Αγορές αγαθών

20.928

28.093

Αγορές παγίων

4.914

-

111.761

20.698

Συγγενείς εταιρείες
Πωλήσεις υπηρεσιών
Πωλήσεις αγαθών
Πωλήσεις παγίων

Αγορές υπηρεσιών
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Αγορές λοιπές
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

(γ)

2.035.380

4.664.387

4.945

37.512

Πωλήσεις αγαθών

6.267.415

9.713.963

Πωλήσεις παγίων

6.500

-

1.965.590

2.464.460

Αγορές αγαθών

87.334.761

95.634.798

Αγορές παγίων

528.063

4.133.828

20.640.438

23.525.382

1.019.622

-

884.776

955.744

Υποχρεώσεις

9.017.777

17.916.394

Τόκοι χρηματοοικονομικών συναλλαγών πληρωθέντες

8.539.954

30.100.258

31/12/2017

31/12/2016

4.730.507

5.412.920

4.730.507

5.412.920

Αγορές υπηρεσιών
Αγορές λοιπές
Απαιτήσεις

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών
στελεχών
Βραχυπρόθεσμες παροχές

(ε)

-

Εταιρείες του διεθνούς Ομίλου

Πωλήσεις υπηρεσιών

(δ)

175

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη
Δάνειο NFI
Δάνειο NFI-USD
Δάνειο NTCE
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31/12/2017
69.000.000
31.556.617
15.086.302

31/12/2016
69.000.000
94.867.660
14.537.202

115.642.919

178.404.862
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30. Δεσμεύσεις για μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων
Τα μελλοντικά ελάχιστα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής:
31/12/2017

31/12/2016

Μέχρι ένα έτος

281.170

337.570

Από ένα έως πέντε έτη

536.517

787.273

64.930

-

882.618

1.124.843

Μετά τα πέντε έτη
Σύνολο

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 30η
Ιουλίου 2018 και υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία με βάση το νόμο
και το καταστατικό έχει δικαίωμα να τις τροποποιεί. Μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2017, δε
συνέβησαν γεγονότα που να επηρεάζουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
32. Αμοιβή ελεγκτών
Οι αμοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2017 ανήλθαν σε 95.000 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο και σε
82.000 ευρώ για τον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης. Πέραν αυτών δεν παρέχονται άλλες
υπηρεσίες.

Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

To Μέλος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

OMAR

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

SAMOUD

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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