
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESTLE ΔΛΛΑ A.E. 

 
Δηήζζεξ Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ ηαζ Έηεεζδ 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο βζα ηδκ πνήζδ πμο έθδλε 

31 Γεηειανίμο 2011 

(φιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα 

Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ – Γ.Π.Υ.Α.) 
 

 

 

 

 

 

 

Οζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ εβηνίεδηακ από ημ Γζμζηδηζηό οιαμύθζμ ηδξ NESTLE 

ΔΛΛΑ Α.Δ. ηδκ 7
δ
 Μαΐμο 2012 ηαζ έπμοκ ακανηδεεί ζημ δζαδίηηομ ζηδκ δθεηηνμκζηή 

δζεύεοκζδ www.nestle.gr 
 

 
ΝΔΣΛΔ ΔΛΛΑ Ακώκοιδ Δηαζνεία  

Γζεφεοκζδ έδναξ Δηαζνίαξ: Παηνυηθμο 4, Σ.Κ. 15125 Μανμφζζ 

Ανζειυξ Μδηνχμο Ακςκφιςκ Δηαζνζχκ: 7810/01ΑΣ/Β/86/1905 

Ζιενμιδκία Έβηνζζδξ ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ: 07/05/2012 

Ακελάνηδημξ Ονηςηυξ Δθεβηηήξ Λμβζζηήξ: Ακαζηάζζμξ Πακαβίδδξ 

Δθεβηηζηή Δηαζνεία: KPMG Ονηςημί Δθεβηηέξ Α.Δ. 

Σφπμξ έηεεζδξ εθέβπμο εθεβηηχκ: Γκχιδ ιε  επζθφθαλδ (βζα ηζξ 

ακέθεβηηεξ θμνμθμβζηά πνήζεζξ)  – 

εέιαηα έιθαζδξ 

 

 

ΜΑΪΟ  2012 

http://www.nestle.gr/


 

 

2 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛ. 

Έηεεζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Δηαζνείαξ 4 

Έηεεζδ Δθέβπμο Ακελάνηδημο Ονηςημφ Δθεβηηή  10 

Καηάζηαζδ οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ βζα ηδ  πνήζδ πμο έθδλε 31 Γεηειανίμο 12 

Καηάζηαζδ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Θέζδξ ηδξ 31 Γεηειανίμο 13 

Καηάζηαζδ ιεηααμθχκ Ηδίςκ Κεθαθαίςκ βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε 31 Γεηειανίμο  14 

Καηάζηαζδ Σαιζαηχκ Ρμχκ βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε 31 Γεηειανίμο  15 

διεζχζεζξ επί ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ 31 Γεηειανίμο 2011 16 

1. Γεκζηέξ πθδνμθμνίεξ 16 

2. Βάζδ φκηαλδξ ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ 16 

3. Βαζζηέξ Λμβζζηζηέξ Πμθζηζηέξ 17 

3.1 Θοβαηνζηέξ εηαζνείεξ  17 

3.2 οκαθθαβέξ ζε λέκα κμιίζιαηα 17 

3.3 Πςθήζεζξ ζε πεθάηεξ  17 

3.4 Καεανυ πνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ 17 

3.5 Φυνμζ  18 

3.6 Κοηθμθμνμφκηα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία 18 

3.7 Απμεέιαηα 18 

3.8 Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα ηαζ ακηζζηάειζζδ 19 

3.9 Πνμηαηααμθέξ ηαζ δμοθεοιέκα έζμδα 19 

3.10 Δκζχιαηα πάβζα  19 

3.11 Μζζεςιέκα πενζμοζζαηά ζημζπεία 20 

3.12 Απμιείςζδ εκζςιάηςκ παβίςκ 20 

3.13 Μδ ηοηθμθμνμφκηα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία 20 

3.14 Βναποπνυεεζιεξ ηαζ ιαηνμπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ  21 

3.15 Πνμαθέρεζξ 21 

3.16 Πανμπέξ ζε ενβαγυιεκμοξ 21 

3.17 Γμοθεοιέκα έλμδα ηαζ έζμδα επμιέκςκ πνήζεςκ 22 

3.18 Μενίζιαηα  22 

3.19 Δκδεπυιεκα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηαζ εκδεπυιεκεξ οπμπνεχζεζξ 22 

3.20 Γεβμκυηα ιεηά ηδκ διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ 22 

3.21 Γζαπείνζζδ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηζκδφκςκ 23 

3.22. Νέα Πνυηοπα ηαζ Γζενιδκείεξ 23 

4. Δκζχιαηα πάβζα 25 

5. Άοθα  πενζμοζζαηά ζημζπεία 26 

6. Δπεκδφζεζξ ζε εοβαηνζηέξ 27 

7. Δπεκδφζεζξ ζε ζοββεκείξ ηαζ θμζπέξ εηαζνείεξ 27 

8. Ακαααθθυιεκδ θμνμθμβία 28 

9. Διπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ 30 

10. Απμεέιαηα 31 

11. Σαιζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια αοηχκ 32 

12. Μεημπζηυ ηεθάθαζμ 32 

13. Απμεειαηζηά εφθμβδξ αλίαξ 33 

14. Λμζπά απμεειαηζηά 34 

15. Πνμαθέρεζξ βζα πανμπέξ ζε ενβαγμιέκμοξ 34 



 

 

3 

16. Λμζπέξ αναποπνυεεζιεξ πνμαθέρεζξ 39 

17. Κναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ 39 

18. Διπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ 39 

19. Γάκεζα απυ ζοκδεδειέκα ιένδ 40 

20. Έλμδα 41 

21. Πανμπέξ ζε ενβαγμιέκμοξ 42 

22. Έζμδα απυ ζοιιεημπέξ 42 

23. Λμζπά ηένδδ / (γδιίεξ) ηαεανά 42 

24. Καεανυ πνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ 42 

25. Φυνμξ εζζμδήιαημξ 43 

26. Δκδεπυιεκεξ Τπμπνεχζεζξ 43 

27. οκαθθαβέξ ιε ζοκδεδειέκα ιένδ 45 

28. Γεζιεφζεζξ βζα ιζζεχιαηα θεζημονβζηχκ ιζζεχζεςκ 46 

29. Γεβμκυηα ιεηά ηδκ διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ 46 

30. Αιμζαή Δθεβηηχκ 46 

31. φκμθμ Ηδίςκ Κεθαθαίςκ 46 

32. Δπακαδζαηφπςζδ ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ πνήζεςξ 2010 47 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Δ Κ Θ Δ  Η ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
ΠΡΟ ΣΗΝ 92

δ 
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ – ΣΑΚΣΙΚΗ                                

ΣΗ  28δξ  IOYNIOY  2012  ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 01/01 - 31/12/2011 

 

 

Κύνζμζ Μέημπμζ, 

 

αξ ηαθέζαιε ζε Γεκζηή οκέθεοζδ βζα κα ζαξ εηεέζμοιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ Δηαζνείαξ ηαηά ηδ 

πνήζδ πμο έθδλε ηαζ κα ζαξ οπμαάθθμοιε βζα έβηνζζδ ηζξ Δηήζζεξ Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ ημο 

έημοξ 2011. 

 

1 . ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

ηδ πνήζδ πμο πέναζε ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ απυ 01.01.2011 έςξ 31.12.2011 απμηέθεζακ μζ η.η.: 

 

Ευάγγελοσ Καλοφςησ του Ιωάννη Πρόεδροσ  01/01 - 31/12/11 

Laurent Dereux του Jean Pierre Δ/νων Σφμβουλοσ  01/01 - 31/12/11 

Hagmann  Peter του Fritz Μζλοσ 01/01 - 31/12/11 

Dessislava Temperley του Spiridon         Μζλοσ 01/01 - 24/08/11 

Raymond  Franke  του Rolf                                     Μζλοσ 25/08 - 31/12/11 

 

2.1. Δλέθζλδ ηςκ ενβαζζώκ ηαζ μζημκμιζηή εέζδ 

 

Ζ Δθθάδα ακηζιεηχπζζε  ιεβάθεξ δοζημθίεξ ημ 2011, ζε έκα πμθφ εοιεηάαθδημ δζεεκέξ πενζαάθθμκ, 

ιε  αδφκαιεξ μζημκμιζηέξ αάζεζξ ηαζ αοζηδνά ιέηνα θζηυηδηαξ ζηδκ εβπχνζα αβμνά πμο  επδνέαζακ 

ζδιακηζηά υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ μζημκμιίαξ. Απυ ηδκ άπμρδ ηςκ δδιυζζςκ μζημκμιζηχκ, δ Δθθάδα 

ηήνδζε  ηα ζοιθςκδεέκηα ιε ηδκ Σνυζηα ιέηνα ηαζ ρήθζζε ημκ πνμτπμθμβζζιυ ημο 2012 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ζηθδνά ιέηνα  θζηυηδηαξ ηαεχξ ηαζ έηηαηηα ιέηνα απεθεοεένςζδξ ηςκ 

ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ηαζ ακαδζάνενςζδξ ηςκ ιαγζηχκ ιέζςκ ιεηαθμνχκ.  

 

Σμ 2011 ήηακ ιζα πνμκζά ημζκςκζηήξ ακαηαναπήξ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα ηαζ μζ δδιυζζεξ δζαηαναπέξ 

επδνέαζακ ανκδηζηά ημοξ πενζζζυηενμοξ ηθάδμοξ ηδξ μζημκμιίαξ. Ζ ανβή μζημκμιζηή ακάηαιρδ ζηδ 

Γοηζηή Δονχπδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ άιεζδξ ηαζ ηδξ έιιεζδξ θμνμθμβίαξ ηαεχξ ηαζ δ 

ιείςζδ ηςκ δδιμζίςκ δαπακχκ είπακ μλφ  ανκδηζηυ ακηίηηοπμ ζηδκ ειπζζημζφκδ ηςκ ηαηακαθςηχκ, 

δ μπμία έπεζ πέζεζ ζηα παιδθυηενα επίπεδά ηδξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Σμ Δθθδκζηυ πνέμξ έπεζ επίζδξ 

οπμααειζζηεί αζζεδηά ηαζ δ ηζιή ημο εθθδκζημφ πνέμοξ έπεζ δζμβηςεεί, ηαεζζηχκηαξ έηζζ ηδκ 

πνυζααζδ ζε ηεθάθαζα απαβμνεοηζηά δαπακδνά βζα ηζξ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ. 

 

Τπήνλαιε ιάνηονεξ ζοκεπμφξ αφλδζδ ηζιήξ ζε υθα ηα ειπμνεφιαηα, ζδίςξ ζε ηυηημοξ ηαθέ, 

ζδζαίηενα ηαηά ημ ηνίημ ηνίιδκμ ημο 2011. Πνμξ ημ ηέθμξ ημο έημοξ είδαιε επίζδξ ηδκ οπμπχνδζδ ημο 

εονχ έκακηζ ημο δμθανίμο  ηαζ αοηυ ιαξ επδνέαζε ηαευζμκ πμθθά απυ ηα ηυζηδ ιαξ ζοκδέμκηαζ 

άιεζα ή έιιεζα ιε ημ δμθάνζμ. 
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Δλέθζλδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ηδξ μζημκμιζηήξ εέζεςξ ηδξ Δηαζνείαξ βζα ηδκ ηθεζυιεκδ πνήζδ 2011. 

 

 Ο ηύηθμξ ενβαζζώκ (πςθήζεζξ) ηδξ Δηαζνείαξ ακήθεε ζε € 424.987 πζθ. έκακηζ € 420.820 

πζθ.  ηαηά ηδκ πνήζδ 2010. 

 Καηά ηδκ πνήζδ 2011 πνμέηορακ ηα ηένδδ ιεηά από  θόνμοξ ακήθεακ ζε € 17.879 πζθ.  

έκακηζ   € 5.860  ημο 2010. 

 

 Οζ ζοκμθζηέξ απμζαέζεζξ ημ 2011 ακήθεακ ζε € 14.343 έκακηζ € 15.267 ηαηά ημ 2010 μζ δε 

πνεςζηζημί ηόημζ ηαζ ζοκαθή έλμδα  ημ 2011 ζε  € 13.510 έκακηζ € 8.748 ηαηά ημ 2010.    

 

 Σμ Μαηνμπνόεεζιμ Δκενβδηζηό ηδξ Δηαζνείαξ ακήθεε ζηδκ πανμφζα πνήζδ ζε  € 211.370 

πζθ.  έκακηζ 218.170 πζθ ημ 2010 

 Σμ Γεκζηό ύκμθμ ημο Δκενβδηζημύ ηδξ Δηαζνείαξ ακήθεε ζε  € 373.844 πζθ έκακηζ  

365.699 πζθ. ημ 2010 

  

 

 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ: 
 

 
2011 2010 

Α. ΓΔΙΚΣΔ ΔΞΔΛΙΞΗ  
(000’s€) (000’s€) 

i)  Κφηθμξ Δνβαζζχκ 424.987 420.820 

ii)  Κένδδ πνμ θυνςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ, επεκδφζεςκ & 

απμζαέζεςκ (EBITDA) 
59.277 54.777 

iii) Κένδδ πνμ θυνςκ 31.535 30.159 

Γ.  ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ    

i)   Καεανά ηένδδ πνμ θυνςκ / Πςθήζεζξ  7% 7% 

ii)  Καεανά ηένδδ ιεηά θυνςκ / Πςθήζεζξ  4% 1% 

Γ. ΓΔΙΚΣΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ  
  

i)  Κοηθμθμνμφκηα πενζμοζζαηά ζημζπεία /ζφκμθμ εκενβδηζημφ 

(νεοζηυηδηα) 
43% 40% 

ii)  Βναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ / φκμθμ Τπμπνεχζεςκ 

(ηάθορδ αναποπνυεεζιςκ οπμπνεχζεςκ) 
97% 97% 

iii) Κοηθμθμνμφκηα πενζμοζζαηά ζημζπεία / Βναποπνυεεζιεξ 

Τπμπνεχζεζξ (άιεζδ νεοζηυηδηα) 
43% 40% 
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2.2.  διακηζηά βεβμκόηα πμο ζοκέαδηακ ζηδ πνήζδ  

 

1. Στην τρζχουςα χρήςη ολοκληρϊθηκε η ςυγχϊνευςη με απορρόφηςη των εταιρειϊν « Nestle 

Ελλάσ Παγωτά Α.Ε.»  και  « ΜΑΚΑΝ  Α.Ε.» από την Nestle Ελλάσ Α.Ε. Την 2η Μαΐου 2011 

καταχωρήθηκε ςτο Μητρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τησ Περιφζρειασ Αττικήσ τησ Γενικήσ Διεφθυνςησ 

Ανάπτυξησ Τμήματοσ Εμπορίου & Τουριςμοφ η απόφαςη με αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΜ-6267/11 με 

την οποία εγκρίθηκε η ςυγχϊνευςη των εταιρειϊν “NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ” και “NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ 

ΑΕ” με απορρόφηςη τησ δεφτερησ από την πρϊτη. 

Την 1η Ιουνίου 2011 καταχωρήθηκε ςτο Μητρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τησ Περιφζρειασ Αττικήσ τησ 

Γενικήσ Διεφθυνςησ Ανάπτυξησ Τμήματοσ Εμπορίου & Τουριςμοφ η απόφαςη με αριθμό 

Πρωτοκόλλου ΕΜ-7207/11 με την οποία εγκρίθηκε η ςυγχϊνευςη των εταιρειϊν “NESTLE ΕΛΛΑΣ 

ΑΕ” και “ΜΑΚΑΝ ΑΕ” με απορρόφηςη τησ δεφτερησ από την πρϊτη. Η ςυγχϊνευςη με απορρόφηςη 

ζγινε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρθρων 69 επ. και ιδίωσ 78 του ΚΝ 2190/1920 όπωσ ιςχφει και 

τον Ν. 2166/1993 και ημερομηνία  Ιςολογιςμοφ Μεταςχηματιςμοφ την 31η Δεκεμβρίου 2010.  

 

Όπωσ επεξηγείται ςτη ςημείωςη 31 των Οικονομικϊν Καταςτάςεων, ςτην τρζχουςα χρήςη ζγινε 

επαναδιατφπωςη των Δημοςιευμζνων Ατομικϊν Οικονομικϊν Καταςτάςεων τησ εταιρείασ για τη 

χρήςη 2010, με τη ςυμπερίληψη ςε αυτζσ των ςτοιχείων των προαναφερομζνων θυγατρικϊν ϊςτε 

αυτζσ να είναι ςυγκρίςιμεσ με τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του 2011. 

 

2. Τα αποτελζςματα τησ τρζχουςασ χρήςησ επιβαρφνθηκαν με ποςόν € 5,9 εκατομμφρια περίπου 

αναφορικά με ενδεχόμενεσ νομικζσ και άλλεσ υποθζςεισ. 

 

3. Βρίςκεται ςε εξζλιξη ο φορολογικόσ ζλεγχοσ για τισ χρήςεισ 2007-2010 για την εταιρεία. 

 

4. Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ επακελέηαζε ηζξ οπμεέζεζξ ηδξ Δπζηνμπήξ Ακηαβςκζζιμφ εκακηίμκ ηδξ 

εηαζνείαξ φρμοξ € 34 εη. πενίπμο ηαζ πζζηεφεζ υηζ αοηέξ εα ηεθεζζδζηίζμοκ πνμξ υθεθμξ ηδξ εηαζνείαξ 

ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ δε ζπδιαηίζηδηε πνυαθερδ ζε αάνμξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ πνήζεςξ. 

 

5. Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ εεςνεί επανηή ηδκ πνυαθερδ φρμοξ € 20,9 εηαη. πενίπμο ακαθμνζηά βζα 

δζάθμνεξ κμιζηέξ ηαζ άθθεξ οπμεέζεζξ. 

 2.3. Πνμμπηζηέξ 

 

Tμ 2012 εα είκαζ επίζδξ ιζα πμθφ δφζημθδ πνμκζά βζα ηδκ εθθδκζηή μζημκμιία, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ 

ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή γςή. Ακαιέκμοιε υηζ δ μζημκμιία εα ζοννζηκςεεί πεναζηένς ηαηά 4% έςξ 

5%, δ ειπζζημζφκδ ηςκ ηαηακαθςηχκ εα παναιείκεζ ζε  παιδθά επίπεδα ηαζ ιπμνεί κα οπάνλμοκ 

ζοκεπείξ ημζκςκζηέξ ακαηαναπέξ απυ ηδκ επζαμθή ιέηνςκ θζηυηδηαξ ηαζ ηδκ είζπναλδξ ηςκ 

θμνμθμβζηχκ εζυδςκ. Ακαιέκμοιε υιςξ κα δμφιε ζδιάδζα ακάηαιρδξ ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ. 

 

Με ηα ηοαενκδηζηά ιέηνα ζπεηζηά ιε ηζξ ηζιέξ πχθδζδξ ηαζ ημοξ εθέβπμοξ ζημ θζακειπυνζμ   πμο 

επζαάθθμκηαζ ζε υθδ ηδκ αβμνά, ακαιέκεηαζ υηζ μ πθδεςνζζιυξ ιπμνεί κα θηάζεζ ηάης απυ ημ ιέζμ 
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υνμ ηδξ ΔΔ, ζδζαίηενα θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ αολακυιεκεξ ηζιέξ ημο πεηνεθαίμο  ηαζ ηςκ άθθςκ 

ααζζηχκ αβαεχκ. 

ηα πθαίζζα ηςκ ακςηένς ζοκεδηχκ, επζδζχημοιε κα δζαηδνήζμοιε ζε παιδθά επίπεδα ηα ηυζηδ ιαξ  

πνμηεζιέκμο κα παναιείκμοιε ακηαβςκζζηζημί ζηδκ αβμνά, πνμζθένμκηαξ ζημοξ ηαηακαθςηέξ έκα 

εονφ θάζια ηαζκμηυιςκ πνμσυκηςκ ζε ακηαβςκζζηζηέξ ηζιέξ, ηαζ πανάθθδθα κα ζοκεπίζμοιε ηζξ  

πνμζπάεεζέξ ιαξ  ζημ κα οπμζηδνίγμοιε ηδκ δζαηνμθζηή αλία πμο πνμζθένμοκ  ηα πνμσυκηα ιαξ 

ζημοξ ηαηακαθςηέξ ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ «Καθή Γζαηνμθή, Καθφηενδ Εςή». 

 2.4. Ένεοκα 

 

Με ζημπυ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ επζηοπίαξ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ εζξ ημ ιέθθμκ, πνμζπάεεζεξ εα 

ηαηααθδεμφκ υπςξ ηαζ ζημ πανεθευκ, βζα ηδκ ένεοκα κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηςκ οπανπυκηςκ ιε ηδ ζηεκή ζοκενβαζία ηδξ Nestec S.A. ηαζ ηςκ εοβαηνζηχκ ηδξ 

ενεοκδηζηχκ εηαζνεζχκ. 

 

2.5. διακηζηά βεβμκόηα πμο έπμοκ ζοιαεί ιέζα ζημ πνμκζηό δζάζηδια από ηδ θήλδ ηδξ πνήζεςξ 

ιέπνζ ηδκ διένα έβηνζζδξ ηδξ Δηεέζεςξ ημο Γ. πνμξ ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηόπςκ. 
 

2.5.α. ηζξ 29 Φεανμοανίμο 2012  μθμηθδνχεδηε μ θμνμθμβζηυξ έθεβπμξ ηδξ πνήζεςξ 2007 

ηαζ ελεδυεδζακ ημ ζπεηζηυ θφθθμ εθέβπμο Δζζμδήιαημξ ηαζ πνάλδ ηαηαθμβζζιμφ Σεθχκ 

Υανημζήιμο. φιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαηαθμβίζηδηε πμζυ € 10 εηαη. πενίπμο ακαθμνζηά 

ιε πανααάζεζξ ημο Κχδζηα Νυιμο Σεθχκ Υανημζήιμο ηαζ Φμνμθμβίαξ Δζζμδήιαημξ. Ζ 

Γζμίηδζδ ηδξ εηαζνείαξ βζα ηα παναπάκς ακηζηείιεκα απμθάζζζε κα πνμζθφβεζ ζε ανιυδζα 

επζηνμπή ημο  Τπμονβείμο Οζημκμιζηχκ εεςνχκηαξ ημοξ ζζπονζζιμφξ ηςκ θμνμθμβζηχκ 

ανπχκ ααάζζιμοξ. Δπζπνυζεεηα, εεςνεί επανηή ηδ ζπδιαηζζεείζα πνυαθερδ βζα θυνμ 

εζζμδήιαημξ φρμοξ € 1,5 εηαημιιφνζα. 
 

2.5.α.Βνίζηεηαζ ζε ελέθζλδ απυ ημ κυιζιμ εθεβηηή ηδξ εηαζνείαξ δ ενβαζία θμνμθμβζηήξ 

ζοιιυνθςζδξ βζα ηδ πνήζδ ημο 2011 ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 83 πανάβναθμξ 5 ημο Κχδζηα 

Φμνμθμβίαξ Δζζμδήιαημξ. 

 

2.6.  Γζακμιή Μενίζιαημξ   

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ δεκ πνμηείκεζ ηδ δζακμιή ιενίζιαημξ θυβς φπανλδξ ανκδηζημφ οπμθμίπμο 

ηενδχκ εζξ κέμκ. 

 

 

2.7. Τπμηαηαζηήιαηα ηδξ Δηαζνείαξ 

   55μ πθι. Δ.Ο. Αεδκχκ-Λαιίαξ: Δνβμζηάζζμ επελενβαζίαξ Δθθδκζημφ ηαθέ ηαζ ζοζηεοαζίαξ ζηζβιζαίμο.

    Κενηφναξ 3, Σαφνμξ:  Δνβμζηάζζμ παναβςβήξ παβςημφ

   Εήκςκμξ 11 - Κμνςπί: Κηίνζμ βζα απμεήηεοζδ ηαζ επζζηεοή ιδπακχκ ηαθέ.

   Μμκαζηδνάηζ Βυκζηζαξ: Δνβμζηάζζμ ειθζάθςζδξ ιεηαθθζηχκ κενχκ.

   Τπμηαηάζηδια Λάνζζαξ – Αζηςθζημφ 7

   Τπμηαηάζηδια Παηνχκ – Γζυδςνμο 150 ηαζ απυ 01/03/2009 ιεηαθμνά ζηδκ ζδζυηηδηδ

εβηαηάζηαζδ ηδξ εηαζνείαξ ζημ Κάης Πθαηάκζ –Γήιμο Ρίμο Νμιμφ Απαΐαξ. 

 Τπμηαηάζηδια Θεζζαθμκίηδξ – 2Ο πθι. Λαβηαδά – Κμθπζηυ

Τπμηαηάζηδια Αηηζηήξ ζε εβηαηάζηαζδ ηδξ εηαζνείαξ «ΑΣΛΑΝΣΗ LOGISTICS ΑΔΔ» ζημκ  

   Αζπνυπονβμ Αηηζηήξ ηαζ επί ηδξ μδμφ Αβ. μθίαξ 23.

Τπμηαηάζηδια επί ηδξ μδμφ Θεζζαθμκίηδξ Θένιδξ, ΣΚ 57001- Θένιδ Θεζζαθμκίηδξ

 

2.8. ΑΚΙΝΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 



 

 

8 

 

 Οζηυπεδμ ζηδκ μδυ Παηνυηθμο 4 ζημ Μανμφζζ Σ.Κ: 15125 ημο Νμιμφ Αηηζηήξ εηηάζεςξ 2.116 

η.ι. 

 Οζηυπεδμ ζηδκ μδυ Παναδείζμο 12 ζημ Μανμφζζ Σ.Κ: 15125 ημο Νμιμφ Αηηζηήξ εηηάζεςξ 2.589 

η.ι. 

 Αβνμηειάπζμ ζημ 55
μ
 Υ.Λ.Μ. Δ.Ο. Αεδκχκ-Λαιίαξ ημο Γήιμο Οζκμθφηςκ ζημ Νμιυ Βμζςηίαξ 

εηηάζεςξ 66.686 η.ι. 

 Αβνμηειάπζμ ζηδκ μδυ  Εήκςκμξ 11 ηδξ ηηδιαηζηήξ πενζθένεζαξ ημο Γήιμο Κμνςπίμο ζημ Νμιυ 

Αηηζηήξ εηηάζεςξ 5.156 η.ι. 

 Αβνμηειάπζμ ζηδ εέζδ ‘ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ’ Βυκζηζαξ ηδξ ηηδιαηζηήξ πενζθένεζαξ ημο Γήιμο 

Ακαηημνίμο ημο Νμιμφ Αζηςθμαηανκακίαξ εηηάζεςξ 41.621 η.ι. 

 Αβνμηειάπζμ ζηδ εέζδ ‘ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ’ Βυκζηζαξ ηδξ ηηδιαηζηήξ πενζθένεζαξ ημο Γήιμο 

Ακαηημνίμο ημο Νμιμφ Αζηςθμαηανκακίαξ εηηάζεςξ 7.392 η.ι 

 Αβνμηειάπζμ ζηδ εέζδ ‘ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ’ Βυκζηζαξ ηδξ ηηδιαηζηήξ πενζθένεζαξ ημο Γήιμο 

Ακαηημνίμο ημο Νμιμφ Αζηςθμαηανκακίαξ εηηάζεςξ 1.289 η.ι 

 Αβνμηειάπζμ ζηδ εέζδ ‘ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ’ Βυκζηζαξ ηδξ ηηδιαηζηήξ πενζθένεζαξ ημο Γήιμο 

Ακαηημνίμο ημο Νμιμφ Αζηςθμαηανκακίαξ εηηάζεςξ 6.710,5 η.ι 

 Κηίνζμ 6 μνυθςκ ζηδκ μδυ Παηνυηθμο 4 ζημ Μανμφζζ, Σ.Κ: 15125 ημο Νμιμφ Αηηζηήξ ζοκμθζημφ 

ειααδμφ 10.567 η.ι. 

 Κηίνζμ 1 μνυθμο ζηδκ μδυ Παναδείζμο 12 ζημ Μανμφζζ, Σ.Κ: 15125 ημο Νμιμφ Αηηζηήξ ειααδμφ 

388,06 η.ι. 

 Κηίνζμ (αζμιδπακμζηάζζμ ηαζ απμεήηδ) ζημ 55
μ
 Υ.Λ.Μ. Δ.Ο. Αεδκχκ-Λαιίαξ ημο Γήιμο 

Οζκμθφηςκ ζημ Νμιυ Βμζςηίαξ ειααδμφ 13.341,16 η.ι. 

 Κηίνζμ (αζμιδπακμζηάζζμ ηαζ απμεήηδ) ζηδκ μδυ Εήκςκμξ 11 ηδξ ηηδιαηζηήξ πενζθένεζαξ ημο 

Γήιμο Κμνςπίμο ζημ Νμιυ Αηηζηήξ ειααδμφ 3.423 η.ι. 

 Κηίνζμ (αζμιδπακμζηάζζμ ηαζ απμεήηδ) ζηδ εέζδ ‘ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ’ Βυκζηζαξ ηδξ ηηδιαηζηήξ 

πενζθένεζαξ ημο Γήιμο Ακαηημνίμο ημο Νμιμφ Αζηςθμαηανκακίαξ εηηάζεςξ 14.015,78 η.ι 

 Οζηυπεδμ ζηδκ μδυ Κενηφναξ 3 – Σαφνμξ Σ.Κ. 17778 ημο Νμιμφ Αηηζηήξ έηηαζδξ 18.120 η.ι. 

 Οζηυπεδμ ζηδκ μδυ Κενηφναξ 2 – Σαφνμξ Σ.Κ. 17778 ημο Νμιμφ Αηηζηήξ έηηαζδξ 4.849 η.ι. 

 Οζηυπεδμ ζηδκ μδυ Πακαβίαξ Πθαηάκαξ – Σαφνμξ Σ.Κ. 17778 ημο Νμιμφ Αηηζηήξ έηηαζδξ 2.197 

η.ι. 

  Οζηυπεδμ ζηδκ μδυ Πνμθήημο Γακζήθ 18 – Σαφνμ Σ.Κ. 17778 ημο Νμιμφ Αηηζηήξ έηηαζδξ 

2.147 η.ι. 

 Οζηυπεδμ ζηδ εέζδ Πανυπεεζμξ Πνμθήημο Γακζήθ – Σαφνμξ Σ.Κ. 17778 ημο Νμιμφ Αηηζηήξ 

έηηαζδξ 3.374 η.ι. 

 Αβνμηειάπζμ ζηδ εέζδ Κάης Πθαηάκδ Γήιμο Ρίμο Νμιμφ Απαΐαξ έηηαζδξ 11.247 η.ι. 

 Αβνμηειάπζμ ζηδ εέζδ Κμθπζηυ ημο Γήιμο Λαβηαδά Νμιμφ Θεζζαθμκίηδξ έηηαζδξ 41.250 η.ι. 

 Αβνμηειάπζμ ζηδ εέζδ Μπάιπθζημ ημο Γήιμο Μδηνμοζίμο ημο Νμιμφ εννχκ έηηαζδξ 7.369 

η.ι. 

 Αβνμηειάπζμ ζηδ εέζδ Άζπνα Κμφημοηα ημο Γήιμο Πενζαμθίςκ ημο Νμιμφ Υακίςκ έηηαζδξ 

1.062 η.ι. 

 Αβνμηειάπζμ ζηδ εέζδ Νέα Έθεζμξ ημο Γήιμο Γίμο ημο Νμιμφ Πζενίαξ έηηαζδξ 1.022 η.ι. 

 Αβνμηειάπζμ ζηδ εέζδ Νέα Μμοδακζά ημο Γήιμο Νέςκ Μμοδακζχκ ημο Νμιμφ Υαθηζδζηήξ 

έηηαζδξ 9.600 η.ι. 

 Κηίνζμ ( αζμιδπακμζηάζζμ) ζηδκ μδυ Κενηφναξ 3 ζημκ Σαφνμ ημο Νμιμφ Αηηζηήξ ειααδμφ 

15.431 η.ι. 

 Κηίνζμ (αζμιδπακμζηάζζμ) ζηδκ μδυ Κενηφναξ 2 ζημκ Σαφνμ ημο Νμιμφ Αηηζηήξ ειααδμφ 1.159 

η.ι. 

 Κηίνζμ (βναθεία – απμεήηεξ) ζηδκ μδυ Πνμθήημο Γακζήθ ζημ Σαφνμ Νμιμφ Αηηζηή ζοκμθζημφ 

ειααδμφ 2.709 η.ι. 

 Κηίνζμ (απμεήηδ) ζηδ εέζδ Πανυπεζμξ Πνμθ. Γακζήθ ζημ Σαφνμ Νμιμφ Αηηζηήξ έηηαζδξ 1.263 

η.ι. 

 Κηίνζμ (απμεήηδ) ζηδ εέζδ Κάης Πθαηάκζ ημο Γήιμο Ρίμο ημο Νμιμφ Απαΐαξ έηηαζδξ 1.533 
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η.ι. 

 Κηίνζμ (απμεήηεξ) ζηδ εέζδ Κμθπζηυ ημο Γήιμο Λαβηαδά ημο Νμιμφ Θεζζαθμκίηδξ έηηαζδξ 

3.950 η.ι. 

 Κηίνζμ ( βναθεία) ζηδ εέζδ Νέα Έθεζμξ Γήιμο Γίμο Νμιμφ Πζενίαξ έηηαζδξ 346 η.ι. 

 Κηίνζμ ( βναθεία) ζηα Νέα Μμοδακζά ημο Γήιμο Νέςκ Μμοδακζχκ ημο Νμιμφ Υαθηζδζηήξ 

έηηαζδξ 215 η.ι. 

 

2.9. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

οκαθθαβιαηζηόξ Κίκδοκμξ  

Σμ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ ζε Δονχ ιε απμηέθεζια δ 

έηεεζή ηδξ ζε ζοκαθθαβιαηζηυ ηίκδοκμ κα είκαζ ζπεδυκ εθάπζζηδ, ηαζ υπμο οπήνπε έβζκε πνήζδ 

ιέζςκ μζημκμιζηήξ ακηαζθάθζζδξ βζα ηδκ έβηαζνδ ηάθορδ ημο ηζκδφκμο.  

Κίκδοκμξ Δπζημηίςκ 

 Ζ Δηαζνεία είπε ηαηά ηδκ 31.12.2011 ηαζ 31.12.2010 έκημηεξ οπμπνεχζεζξ ηοιαζκυιεκμο επζημηίμο 

ζοκμθζηήξ αλίαξ € 286.951.247 ηαζ € 263.198.969 ακηίζημζπα, μζ μπμίεξ ηδκ εηεέημοκ ζε ηίκδοκμ 

ηαιζαηχκ νμχκ, μ μπμίμξ υιςξ δεκ είκαζ ζδιακηζηυξ θυβς ημο βεβμκυημξ υηζ μζ οπμπνεχζεζξ αοηέξ 

μθείθμκηαζ ζε εηαζνείεξ ημο δζεεκμφξ μιίθμο. 

Πζζηςηζηόξ Κίκδοκμξ  

Ζ Δηαζνεία δεκ έπεζ ζδιακηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ πζζηςηζημφ ηζκδφκμο. Οζ πμκδνζηέξ πςθήζεζξ βίκμκηαζ 

ηαηυπζκ εθέβπμο ηδξ θενεββουηδηαξ ημο πεθάηδ, εκχ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ θαιαάκμκηαζ 

εββοήζεζξ ή πνμηαηααμθέξ.  

Κίκδοκμξ Ρεοζηόηδηαξ 

Ο ηίκδοκμξ νεοζηυηδηαξ δζαηδνείηαζ ζε παιδθά επίπεδα ιέζς ηδξ δοκαηυηδηαξ δακεζζιμφ απυ 

εηαζνείεξ ημο δζεεκμφξ μιίθμο ηαζ ηδξ πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ cash pooling.  

 

2.10 ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Καηά ηδκ 31
δ
 Γεηειανίμο 2011 ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ εηαζνείαξ είκαζ ανκδηζηυ ιε 

ζοκέπεζα κα ζοκηνέπμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ εθανιμβήξ ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 47 ημο ΚΝ 

2190/1920. Οζ Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ έπμοκ εημζιαζηεί ιε δεδμιέκδ ηδκ ανπή ηδξ ζοκέπζζδξ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ εηαζνείαξ επεζδή ζηδκ επζηείιεκδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ 

ιεηυπςκ ηδξ εηαζνείαξ εα θδθεμφκ υθα ηα ακαβηαία ιέηνα βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ 

εηαζνείαξ.  

 

 Μανμύζζ , 7 Μαΐμο  2012 

 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ημο Γ..                                                                Ο  ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ 

  

 

 

 ΔΤΑΓΓΔΛΟ Ι. ΚΑΛΟΤΗ                                                      LAURENT DEREUX 
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Έηεεζδ Δθέβπμο Ακελάνηδημο Ονηςημύ Δθεβηηή 

Πνμξ ημοξ Μεηυπμοξ ηδξ  

NESTLE ΔΛΛΑ Α.Δ. 

Έηεεζδ επί ηςκ Οζημκμιζηώκ Καηαζηάζεςκ 

 
Δθέβλαιε ηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ NESTLE ΔΛΛΑ Α.Δ. (δ «Δηαζνεία») πμο 

απμηεθμφκηαζ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ μζημκμιζηήξ εέζδξ ηδξ 31 Γεηειανίμο 2011, ηζξ ηαηαζηάζεζξ 

ζοκμθζημφ εζζμδήιαημξ, ιεηααμθχκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ ηαιεζαηχκ νμχκ ηδξ πνήζεςξ πμο έθδλε 

ηδκ διενμιδκία αοηή, ηαεχξ ηαζ πενίθδρδ ζδιακηζηχκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ θμζπέξ 

επελδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ. 

Δοεφκδ ηδξ Γζμίηδζδξ βζα ηζξ Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ 

 
Ζ δζμίηδζδ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ εφθμβδ πανμοζίαζδ αοηχκ ηςκ μζημκμιζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ, υπςξ αοηά έπμοκ 

οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, υπςξ ηαζ βζα εηείκεξ ηζξ εζςηενζηέξ δζηθείδεξ, πμο δ δζμίηδζδ 

ηαεμνίγεζ ςξ απαναίηδηεξ χζηε κα ηαείζηαηαζ δοκαηή δ ηαηάνηζζδ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, 

απαθθαβιέκςκ απυ μοζζχδδ ακαηνίαεζα, πμο μθείθεηαζ είηε ζε απάηδ είηε ζε θάεμξ. 

Δοεφκδ ημο Δθεβηηή 

 
Ζ δζηή ιαξ εοεφκδ είκαζ κα εηθνάζμοιε βκχιδ επί αοηχκ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, ιε αάζδ 

ημκ έθεβπυ ιαξ.  Γζεκενβήζαιε ημκ έθεβπυ ιαξ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα ηδξ Δθεβηηζηήξ.  Σα 

Πνυηοπα αοηά απαζημφκ κα ζοιιμνθςκυιαζηε ιε ηακυκεξ δεμκημθμβίαξ, ηαεχξ ηαζ κα ζπεδζάγμοιε 

ηαζ κα δζεκενβμφιε ημκ έθεβπμ ιε ζημπυ ηδκ απυηηδζδ εφθμβδξ δζαζθάθζζδξ βζα ημ εάκ μζ 

μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ απαθθαβιέκεξ απυ μοζζχδδ ακαηνίαεζα. 

 

Ο έθεβπμξ πενζθαιαάκεζ ηδ δζεκένβεζα δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ απυηηδζδ εθεβηηζηχκ ηεηιδνίςκ ζπεηζηά 

ιε ηα πμζά ηαζ ηζξ βκςζημπμζήζεζξ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ.  Οζ επζθεβυιεκεξ δζαδζηαζίεξ 

ααζίγμκηαζ ζηδκ ηνίζδ ημο εθεβηηή πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εηηίιδζδξ ημο ηζκδφκμο μοζζχδμοξ 

ακαηνίαεζαξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, πμο μθείθεηαζ είηε ζε απάηδ είηε ζε θάεμξ.  Καηά ηδ 

δζεκένβεζα αοηχκ ηςκ εηηζιήζεςκ ηζκδφκμο, μ εθεβηηήξ ελεηάγεζ ηζξ εζςηενζηέξ δζηθείδεξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ εφθμβδ πανμοζίαζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ εηαζνείαξ, 

ιε ζημπυ ημ ζπεδζαζιυ εθεβηηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαηάθθδθςκ βζα ηζξ πενζζηάζεζξ, αθθά υπζ ιε ζημπυ 

ηδκ έηθναζδ βκχιδξ επί ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ εζςηενζηχκ δζηθείδςκ ηδξ εηαζνείαξ.  Ο 

έθεβπμξ πενζθαιαάκεζ επίζδξ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ημο εφθμβμο ηςκ εηηζιήζεςκ πμο έβζκακ απυ ηδ δζμίηδζδ, ηαεχξ ηαζ 

αλζμθυβδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ πανμοζίαζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ. 

 

Πζζηεφμοιε υηζ ηα εθεβηηζηά ηεηιήνζα πμο έπμοιε ζοβηεκηνχζεζ είκαζ επανηή ηαζ ηαηάθθδθα βζα ηδ 

εειεθίςζδ ηδξ εθεβηηζηήξ ιαξ βκχιδξ. 

Βάζδ βζα Γκχιδ ιε Δπζθφθαλδ 

1) Ζ Δηαζνεία απεζημκίγεζ ηδκ αλία ηδξ ζοιιεημπήξ ηδξ ζε εοβαηνζηέξ ηδξ επζπεζνήζεζξ φρμοξ 

ΔΤΡΩ 5 εηαημιιονίςκ πενίπμο, ζηδκ αλία ηηήζδξ, εκχ οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηή έκδεζλδ βζα κα 

ελεηαζεεί ακ οπάνπεζ απμιείςζδ ζφιθςκα ιε ημ ΓΛΠ 36.  Όπςξ ακαθένεηαζ ζηδ διείςζδ 6 

ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ, δ Γζμίηδζδ δεκ πνμπχνδζε ζηδκ ελέηαζδ αοηή επεζδή 

ανίζημκηαζ ζε ελέθζλδ δζάθμνα επζπεζνδζζαηά ζπέδζα.  Καηά ζοκέπεζα, δεκ είιαζηε ζε εέζδ κα 

πνμζδζμνίζμοιε ημ πμζυ ηδξ απμιείςζδξ πμο πζεακυκ κα πνεζαγυηακ ακ δ Γζμίηδζδ είπε πνμαεί 

ζηδκ ελέηαζδ αοηή. 

2) Απυ ημκ έθεβπυ ιαξ πνμέηορε υηζ μζ θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ βζα ηζξ πνήζεζξ 

2008 έςξ ηαζ 2010, μζ πνήζεζξ 2009 έςξ ηαζ 2010 ηδξ απμννμθδεείζαξ ζηδ πνήζδ Nestle Δθθάξ 

Παβςηά Α.Δ., ηαζ δ πνήζδ 2010 βζα ηδκ απμννμθδεείζα ζηδ πνήζδ ΜΑΚΑΝ Α.Δ., δεκ έπμοκ 

ελεηαζηεί απυ ηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ ιε ζοκέπεζα κα ιδκ έπμοκ ηαηαζηεί μνζζηζηέξ βζα ηζξ 
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KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε 
Στρατηγού Τόμπρα 3 
153 42 Αγία Παρασκεσή 
Ελλάς 
ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

πνήζεζξ αοηέξ.  Δπίζδξ, βζα ηζξ θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ βζα ηδκ πνήζδ πμο έθδλε 

ηδκ 31 Γεηειανίμο 2011, ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ δ ενβαζία δζαζθάθζζδξ θμνμθμβζηήξ 

ζοιιυνθςζδξ απυ ημκ κυιζιμ εθεβηηή αάζδ ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 82 παν. 5 ημο Κχδζηα 

Φμνμθμβίαξ Δζζμδήιαημξ.  Ζ Δηαζνεία δεκ έπεζ πνμαεί ζε εηηίιδζδ ηςκ πνυζεεηςκ θυνςκ ηαζ 

ηςκ πνμζαολήζεςκ πμο πζεακυκ κα πνμηφρμοκ βζα ηζξ πνήζεζξ αοηέξ ηαζ δεκ έπεζ ζπδιαηίζεζ 

ζπεηζηή πνυαθερδ βζα ημ ζημπυ αοηυ. 

Γκχιδ ιε Δπζθφθαλδ 

 
Καηά ηδ βκχιδ ιαξ, εηηυξ απυ ηζξ πζεακέξ επζπηχζεζξ ηςκ εειάηςκ πμο ικδιμκεφεηαζ ζηδκ 

πανάβναθμ «Βάζδ βζα Γκχιδ ιε Δπζθφθαλδ», μζ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ απεζημκίγμοκ 

αηνζαμδίηαζα ηδκ μζημκμιζηή εέζδ ηδξ NESTLE ΔΛΛΑ Α.Δ. ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2011 ηαζ ηδ 

πνδιαημμζημκμιζηή ηδξ επίδμζδ ηαζ ηζξ ηαιεζαηέξ ηδξ νμέξ βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε ηδκ διενμιδκία 

αοηή ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ, υπςξ αοηά έπμοκ οζμεεηδεεί 

απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. 

Θέιαηα έιθαζδξ 

Υςνίξ κα δζαηοπχκμοιε επζθφθαλδ ςξ πνμξ ηα ζοιπενάζιαηα ημο εθέβπμο ιαξ, εθζζημφιε ηδκ 

πνμζμπή ζαξ ζηα παναηάης: 

1 ηδ διείςζδ 26 ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ, υπμο ακαθένεηαζ υηζ ηαηά ηδξ Δηαζνείαξ 

εηηνειμφκ κμιζηέξ οπμεέζεζξ φρμοξ ΔΤΡΩ 34 εηαημιιονίςκ πενίπμο βζα ηζξ μπμίεξ δ Γζμίηδζδ 

ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ μζ Νμιζημί ηδξ φιαμοθμζ εηηζιμφκ υηζ εα ηεθεζζδζηήζμοκ πνμξ υθεθμξ ηδξ 

Δηαζνείαξ.  Γεκ είιαζηε ζε εέζδ κα αλζμθμβήζμοιε ηδκ έηααζδ ηςκ κμιζηχκ αοηχκ οπμεέζεςκ 

ηαζ ηδκ επίπηςζδ ημοξ ζηζξ Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ. 

ηδκ διείςζδ 31 επί ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ, υπμο ακαθένεηαζ υηζ ημ φκμθμ 

Ηδίςκ Κεθαθαίςκ ηδξ Δηαζνείαξ ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2011 έπεζ ηαηαζηεί ανκδηζηυ ηαζ ςξ εη 

ημφημο ζοκηνέπμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ εθανιμβήξ ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 48 ημο Κ.Ν 2190/1920.  

Οζ Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ έπμοκ ζοκηαπεεί ιε δεδμιέκδ ηδκ ανπή ηδξ ζοκέπζζδξ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ 

2 Δηαζνείαξ, επεζδή, ςξ ακαθένεηαζ ζηδκ ακςηένς διείςζδ ηαεχξ ηαζ ζηδ διείςζδ 2.10 ηδξ 

Έηεεζδξ Γζαπείνζζδξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Δηαζνείαξ πνμξ ηδκ ηαηηζηή Γεκζηή 

οκέθεοζδ ηςκ Μεηυπςκ ηδξ, εα θδθεμφκ υθα ηα ακαβηαία ιέηνα βζα ηδκ ζοκέπζζδ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηδξ Δηαζνείαξ.   

Ακαθμνά επί Άθθςκ Νμιζηώκ ηαζ Κακμκζζηζηώκ Θειάηςκ 

 
Δπαθδεεφζαιε ηδ ζοιθςκία ηαζ ηδκ ακηζζημίπζζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ Έηεεζδξ Γζαπείνζζδξ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ιε ηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ζηα πθαίζζα ηςκ μνζγυιεκςκ 

απυ ηα άνενα 37 ηαζ 43α ημο Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αεήκα, 6/6/2012 

KPMG Ονηςημί Δθεβηηέξ Α.Δ. 

 

 

Ακαζηάζζμξ Πακαβίδδξ, Ονηςηυξ Δθεβηηήξ Λμβζζηήξ 

ΑΜ ΟΔΛ 37581 
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NESTLE ΔΛΛΑ Α.Δ. 
 

 Κατάςταςη Συνολικοφ  Ειςοδήματοσ για την  χρήςη που ζληξε  31 Γεηειανίμο  

(πμζά ζε ΔΤΡΩ εηηόξ ακ ακαθένεηαζ δζαθμνεηζηά) 

    

 Σημείωση 2011 2010 

    

Κφηθμξ ενβαζζχκ  424.987.980 420.820.314 

Κυζημξ πςθδεέκηςκ 20 (194.800.969) (185.725.786) 

Μζηηό ηένδμξ  230.187.011 235.094.528 

Έλμδα δζάεεζδξ 20 (157.585.087) (174.049.360) 

Έλμδα δζμίηδζδξ 20 (27.943.273) (25.404.373) 

Έζμδα απυ ζοιιεημπέξ 22 102.352 3.167.971 

Λμζπά ηένδδ/ Εδιζέξ (ηαεανά) 23 163.444 (103.028) 

Λεζημονβζηό ηένδμξ  44.924.447 38.705.738 

Υνδιαημμζημκμιζηά έλμδα 24 (13.389.573) (8.547.211) 

Κένδμξ πνμ θόνςκ  31.534.874 30.158.527 

Φυνμξ εζζμδήιαημξ 25 (13.655.123) (24.298.849) 

Κένδμξ πενζόδμο  17.879.751 5.859.678 

Λμζπά οκμθζηά Δζζμδήιαηα    

Ακαθμβζζηζηά ηένδδ ηαζ γδιίεξ απυ 

πνμβνάιιαηα ηαεανζζιέκςκ πανμπχκ 

(απμγδιίςζδ πνμζςπζημφ) 15 (161.508) 3.642.188 

Ακαθμβζζηζηά ηένδδ ηαζ γδιίεξ απυ 

πνμβνάιιαηα ηαεανζζιέκςκ πανμπχκ 

(ζοκηαλζμδμηζηυ) 15 609.000 215.000 

Ακηζζηαειίζεζξ ηαιζαηχκ νμχκ  (975.805) 503.817   

Φυνμξ εζζμδήιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε 

ζημζπεία ημο ζοκμθζημφ εζζμδήιαημξ  275.163 (812.973) 

  (253.150) 3.548.032 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ   
17.626.601 9.407.710 

 

 

 

                                                  Μανμύζζ , 7 Μαΐμο 2012 

 

Ο Πνόεδνμξ ημο Γ..                                                                      Ο Γζεοεύκςκ ύιαμοθμξ 

 

 

 

Δοάββεθμξ Ι. Καθμύζδξ                                                                      Laurent Dereux 

                                              

  

                                              Ο  Γζεοεοκηήξ ημο Λμβζζηδνίμο 

 

 

                                               

        Ακαζηάζζμξ Γδιδηναηόπμοθμξ 

 

Οζ επζζοκαπηυιεκεξ διεζχζεζξ πμο παναηίεεκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ 16 έςξ 52 απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ 

ιένμξ αοηχκ ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ. 
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NESTLE ΔΛΛΑ Α.Δ. 
Κατάςταςη Χρηματοοικονομικήσ  Θζςησ  31 Γεηειανίμο 

(πμζά ζε ΔΤΡΩ εηηόξ ακ ακαθένεηαζ δζαθμνεηζηά) 

 Σημείωση              2011               2010 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ    

Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό    

Δκζχιαηα πάβζα 4 78.385.805 78.535.148 

Λμζπά αΰθα  πενζμοζζαηά ζημζπεία 5 114.242.306 118.745.341 

Δπεκδφζεζξ ζε εοβαηνζηέξ εηαζνείεξ 6 5.087.628 5.087.628 

Δπεκδφζεζξ ζε ζοββεκείξ ηαζ θμζπέξ εηαζνείεξ 7 1.976.438 191.438 

Ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ 8 2.332.639 3.701.123 

Διπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ 9 9.345.917 11.909.531 

ύκμθμ ιαηνμπνόεεζιμο εκενβδηζημύ  211.370.733 218.170.209 

Κοηθμθμνμύκ Δκενβδηζηό    

Απμεέιαηα 10 32.250.157 29.313.569 

Διπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ 9 121.626.853 108.728.865 

Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία  744.299 724.932 

Σνέπμοζα θμνμθμβζηή απαίηδζδ  4.858.327  

Σαιζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια αοηχκ 11 2.993.728 8.761.430 

ύκμθμ ηοηθμθμνμύκημξ εκενβδηζημύ  162.473.364 147.528.796 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ  373.844.097 365.699.005 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ    

Ίδζα Κεθάθαζα    

Μεημπζηυ ηεθάθαζμ 12 18.656.726 18.656.726 

Τπέν ημ άνηζμ 12 663.397 663.397 

Απμεειαηζηά εφθμβδξ αλίαξ 13 (452.384) 447.290 

Λμζπά απμεειαηζηά  14 8.174.086 8.174.086 

Κένδδ εζξ κέμ  (41.937.840) (40.464.114) 

ύκμθμ  Ιδίςκ Κεθαθαίςκ   (14.896.015) (12.522.615) 

Τπμπνεώζεζξ    

Μαηνμπνόεεζιεξ οπμπνεώζεζξ    

Πνμαθέρεζξ βζα πανμπέξ ζε ενβαγμιέκμοξ 15 11.954.260 11.229.396 

Μαηνμπνυεεζιεξ  πνμαθέρεζξ    

Κναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ 17 340.323 364.521 

ύκμθμ ιαηνμπνόεεζιςκ οπμπνεώζεςκ  12.294.583 11.593.917 

Βναποπνόεεζιεξ οπμπνεώζεζξ    

Διπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ 18 65.633.179 74.172.049 

Βναποπνυεεζια δάκεζα (ζοκδεδειέκα ιένδ) 19 286.951.247 263.198.970 

Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία  1.143.053 144.035 

Σνέπμοζα θμνμθμβζηή οπμπνέςζδ   11.053.465 

Λμζπέξ αναποπνυεεζιεξ πνμαθέρεζξ 16 22.718.050 18.059.184 

ύκμθμ αναποπνόεεζιςκ οπμπνεώζεςκ  376.445.529 366.627.703 

ύκμθμ οπμπνεώζεςκ  388.740.112 378.221.620 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  
373.844.097 365.699.005 
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NESTLE ΔΛΛΑ Α.Δ. 
Κατάςταςη μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε 31 Γεηειανίμο 

(πμζά ζε ΔΤΡΩ εηηόξ ακ ακαθένεηαζ δζαθμνεηζηά) 

 

 

Μεημπζηό 

ηεθάθαζμ 

Τπέν 

ημ 

άνηζμ 

Λμζπά 

απμεειαηζηά 

Απμεειαηζηά 

εύθμβδξ αλίαξ 

Κένδδ εζξ κέμ ύκμθμ Ιδίςκ 

Κεθαθαίςκ 

       

Τπόθμζπμ 1 Ιακμοανίμο 2010 18.656.726 663.397 8.174.086 58.590 61.916.875 89.469.674 

Σσγκενηρωηικά ζσνολικά ειζοδήμαηα περιόδοσ       388.700 9.019.010 9.407.710 

Μένζζια         (111.400.000) (111.400.000) 

Τπόθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010 18.656.726 663.397 8.174.086 447.290 (40.464.115) (12.522.616) 

       

Τπόθμζπμ 1 Ιακμοανίμο 2011 18.656.726 663.397 8.174.086 447.290 (40.464.115) (12.522.616) 

Σσγκενηρωηικά ζσνολικά  ειζοδήμαηα  περιόδοσ       (899.674) 18.526.275 17.626.601 

Μένζζια         (20.000.000) (20.000.000) 

Τπόθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2011 18.656.726 663.397 8.174.086 -452.384 (41.937.840) (14.896.015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οζ επζζοκαπηυιεκεξ διεζχζεζξ πμο παναηίεεκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ 16 έςξ 52 απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ αοηχκ ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ.
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NESTLE ΔΛΛΑ Α.Δ. 
 

Καηάζηαζδ ηαιζαηώκ νμώκ βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε 31 Γεηειανίμο 

 (πμζά ζε ΔΤΡΩ εηηόξ ακ ακαθένεηαζ δζαθμνεηζηά) 

 Σημείωση 2011 2010 

Κένδδ πνμ θόνςκ  31.534.874 30.158.527 

Πνμζανιμβέξ:    

Απμζαέζεζξ εκζςιάηςκ παβίςκ 4 9.839.785 10.826.452 

Απμζαέζεζξ αΰθςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ 5 4.503.035 4.440.567 

Έζμδα απυ ζοιιεημπέξ 22 (102.352) (3.167.971) 

Εδιίεξ απυ ηδκ πχθδζδ εκζςιάηςκ παβίςκ  33.844 830.550 

Υνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ (ηαεανυ)  13.497.311 8.737.495 

Απμζαέζεζξ ηναηζηχκ επζπμνδβήζεςκ 17 (24.198) (26.177) 

  59.282.299 51.799.443 

Μεηααμθέξ ζημ ηεθάθαζμ ηίκδζδξ    

(Αφλδζδ)/ ιείςζδ απμεειάηςκ  (2.936.588) 3.862.999 

(Αφλδζδ) /ιείςζδ απαζηήζεςκ  (10.334.374) 5.170.477 

(Αφλδζδ) /ιείςζδ οπμπνεχζεςκ  (8.194.707) 977.198 

(Αφλδζδ) /ιείςζδ θμζπχκ πνμαθέρεςκ  3.429.531 17.444.358 

Πθδνςιή πνμβνάιιαημξ ζοκηαλζμδυηδζδξ   (1.051.000) 

Αφλδζδ /(ιείςζδ) πνυαθερδξ βζα πανμπέξ ζε 

ενβαγμιέκμοξ  
563.356 80.458 

  (17.472.782) 26.484.490 

  41.809.517 78.283.933 

Πθδνςεέκηεξ ηυημζ 24 (13.509.633) (8.748.212) 

Πθδνςεείξ θυνμξ εζζμδήιαημξ  (26.425.248) (29.855.776) 

Σαιζαηέξ νμέξ από θεζημονβζηέξ δναζηδνζόηδηεξ  1.874.636 39.679.945 

    

Σαιζαηέξ νμέξ από επεκδοηζηέξ δναζηδνζόηδηεξ    

Αφλδζδ Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ζε εοβαηνζηή 6 (1.785.000) (30.000) 

Αβμνά εκζχιαηςκ παβίςκ ηαζ  αΰθςκ 

πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ 4-5 (10.047.759) (12.449.661) 

Δζζνμέξ απυ ηδκ πχθδζδ εκζχιαηςκ παβίςκ  323.472 27.505 

Συημζ εζζπναπεέκηεξ 24 12.321 10.717 

Δζζπναπεέκηα ιενίζιαηα 22 102.352 3.167.971 

Σαιζαηέξ νμέξ από επεκδοηζηέξ δναζηδνζόηδηεξ  (11.394.614) (9.273.468) 

Σαιζαηέξ νμέξ από πνδιαημμζημκμιζηέξ 

δναζηδνζόηδηεξ  
  

Δζζνμέξ – πθδνςιέξ δακείςκ   23.752.278 86.442.258 

Μενίζιαηα πθδνςεέκηα  (20.000.000) (111.400.000) 

Σαιζαηέξ νμέξ από πνδιαημμζημκμιζηέξ 

δναζηδνζόηδηεξ  3.752.278 (24.957.742) 

Καεανή (ιείςζδ) / αύλδζδ ζηα ηαιζαηά 

δζαεέζζια ηαζ ζζμδύκαια αοηώκ  (5.767.700) 5.448.735 

Σαιζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια αοηχκ ζηδκ 

ανπή ηδξ πνήζδξ  
8.761.428 3.312.693 

Σαιζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδύκαια αοηώκ ζημ 

ηέθμξ ηδξ πνήζδξ 11 2.993.728 8.761.428 

 

Οζ επζζοκαπηυιεκεξ διεζχζεζξ πμο παναηίεεκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ 16 έςξ 52 απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ 

ιένμξ αοηχκ ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ. 
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1. Γεκζηέξ πθδνμθμνίεξ 

 

Ζ Δηαζνεία NESTLE ΔΛΛΑ Α.Δ. είκαζ ακχκοιδ εηαζνεία εββεβναιιέκδ ζηδκ Δθθάδα, ζδνφεδηε ημ 

1970 ηαζ δναζηδνζμπμζείηαζ ζηδκ παναβςβή, ειπμνία, ακηζπνμζχπεοζδ, εζζαβςβή – ελαβςβή, 

δζακμιή ηαθέ, ζμημθάηαξ ηαζ ηάεε είδμοξ ηνμθίιμο, πμημφ νμθήιαημξ, κενμφ, ηανπμφ ηαζ υθςκ ηςκ 

παναβχβςκ απυ αοηά ηαζ ηάεε είδμοξ ζοζηεοαζίαξ, ηαεχξ επίζδξ, ηαζ ηάεε πανειθενμφξ ενβαζίαξ 

ακαθενυιεκδξ ζηζξ ακάβηεξ ημο ζχιαημξ. Ζ δζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ εδνεφεζ ζηo Μανμφζζ, ζηδκ μδυ 

Παηνυηθμο 4, Σ.Κ. 15125 ηαζ μ δζηηοαηυξ ηυπμξ ηδξ είκαζ www.nestle.gr. Οζ θμζπέξ εβηαηαζηάζεζξ 

ηδξ ανίζημκηαζ: 

 

 1. 55ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνϊν – Λαμίασ: Εργοςτάςιο επεξεργαςίασ ελληνικοφ καφζ 
και ςυκευςίασ ςτιγμιαίο 

2. Ζήνωνοσ 11-Κορωπί: Κτίριο για αοθήκευςη και επιςκευή μηχανϊν καφζ 

3. Μοναςτηράκι Βόνιτςασ: Εργοςτάςιο εμφιάλωςησ μεταλλικϊν νερϊν 

4. Ταφροσ Αττικήσ: Εργςτάςιο Παγωτοφ 

 

 

  

  

2. Βάζδ ύκηαλδξ ηςκ Οζημκμιζηώκ Καηαζηάζεςκ 

 

(α) διείςζδ οιιόνθςζδξ 

Οζ πανμφζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ ζοκηαπεεί  ιε αάζδ ηα Γ.Π.Υ.Α. πμο έπμοκ εβηνζεεί απυ 

ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ ήηακ ζε οπμπνεςηζηή ζζπφ ηδκ 31.12.2011. Οζ ααζζηέξ θμβζζηζηέξ 

πμθζηζηέξ πμο εθανιυζηδηακ είκαζ μζ ίδζεξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ πνήζδ θαιαάκμκηαξ οπυρδ 

ηδ ζδιείςζδ 3.16.α. 

 

(α) Βάζδ Απμηίιδζδξ 

Οζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ ηαηανηζζεεί ιε αάζδ ηδκ ανπή ημο δμοθεοιέκμο ηαζ ημ ηυζημξ 

ηηήζδξ, ιε ελαίνεζδ μνζζιέκα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία ηα μπμία επζιεηνχκηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία 

ημοξ. 

 

(β) Λεζημονβζηή Ιζμηζιία οκαθθάβιαημξ ηαζ Πανμοζίαζδ 

Οζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ εηθνάγμκηαζ ζε Δονχ, πμο απμηεθεί ημ θεζημονβζηυ κυιζζια ηδξ 

Δηαζνείαξ. 

 

(δ) Δθανιμβή Δηηζιήζεςκ ηαζ Κνίζεςκ 

Ζ ζφκηαλδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ πνμτπμεέηεζ ηδκ άζηδζδ ηνίζδξ ηαζ ηδκ δζεκένβεζα 

εηηζιήζεςκ απυ ηδκ δζμίηδζδ, ηα μπμία επδνεάγμοκ ηδκ εθανιμβή ηςκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ, ηα 

ακαβκςνζγυιεκα πμζά ηςκ εζυδςκ, ελυδςκ, πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ, οπμπνεχζεςκ ηαζ 
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βκςζημπμζήζεςκ. Αοηέξ μζ εηηζιήζεζξ ηαζ παναδμπέξ ααζίγμκηαζ ζηδκ ειπεζνία ημο πανεθευκημξ ηαζ 

ζε θμζπμφξ πανάβμκηεξ πμο εεςνείηαζ υηζ είκαζ εφθμβα βζα ηζξ πενζζηάζεζξ. Σα πναβιαηζηά βεβμκυηα 

υιςξ, ιπμνεί κα δζαθένμοκ απυ αοηέξ ηζξ εηηζιήζεζξ. Οζ εηηζιήζεζξ ηαζ μζ ζπεηζηέξ παναδμπέξ 

επακεηηζιμφκηαζ ζε ζοκεπή αάζδ.  

Οζ ακαεεςνήζεζξ ηςκ θμβζζηζηχκ εηηζιήζεςκ ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ πενίμδμ ζηδκ μπμία 

ακαεεςνμφκηαζ ακ αθμνμφκ ιυκμ εηείκδ ηδκ πενίμδμ, ή ζηδκ πενίμδμ ηδξ ακαεεχνδζδξ ηαζ ζηζξ 

ιεθθμκηζηέξ πενζυδμοξ, ακ δ ακαεεχνδζδ επδνεάγεζ ηαζ ηδκ ηνέπμοζα ηαζ ηζξ ιεθθμκηζηέξ πενζυδμοξ. 

Οζ θμβζζηζηέξ εηηζιήζεζξ βίκμκηαζ βζα/ηαζ επδνεάγμοκ, ηα εκζχιαηα πάβζα, ηζξ επεκδφζεζξ ζε 

εοβαηνζηέξ ηαζ θμζπέξ εηαζνίεξ, ηδκ απμιείςζδ ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ ηζξ πνμαθέρεζξ. 

3. Βαζζηέξ Λμβζζηζηέξ Πμθζηζηέξ 

3.1 Θοβαηνζηέξ ηαζ ζοββεκείξ εηαζνείεξ  

 

Ζ Δηαζνεία έπεζ ζοιιεημπέξ ζε εοβαηνζηέξ ηαζ ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ, δεκ ζοκηάζζεζ υιςξ 

εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ δζυηζ μ υιζθμξ ηδξ NESTLE ΔΛΛΑ Α.Δ. εκμπμζείηαζ ζηδκ 

οπενάκς ιδηνζηή ημο Δηαζνεία NESTLE S.A. ιε έδνα ηδκ Δθαεηία, Cham ηαζ Vevey. Οζ εκ θυβς 

εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ δδιμζζεφμκηαζ ηαζ ιπμνμφκ κα εονεεμφκ ζημκ δζηηοαηυ ηυπμ 

ηδξ ακςηένς Δηαζνείαξ www.nestle.com. 

Οζ ζοιιεημπέξ παναημθμοεμφκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ οπμηείιεκεξ ζε έθεβπμ απμιείςζδξ ηδξ αλίαξ 

ημοξ υηακ οπάνπμοκ εκδείλεζξ ή βεβμκυηα πμο οπμδεζηκφμοκ υηζ δ θμβζζηζηή αλία ημοξ εκδέπεηαζ κα 

ιδκ είκαζ ακαηηήζζιδ. Εδιίεξ απμιείςζδξ ακαβκςνίγμκηαζ υηακ δ θμβζζηζηή αλία ηςκ ζοιιεημπχκ 

οπενααίκεζ ηδκ ακαηηήζζιδ αλία ημοξ. Ζ ακαηηήζζιδ αλία πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ αλία πνήζεςξ, πμο 

είκαζ δ πανμφζα αλία ηςκ ακαιεκυιεκςκ ιεθθμκηζηχκ πνδιαημνμχκ απυ ηδκ ζοιιεημπή, ζηδκ 

επυιεκδ πεκηαεηία ηαζ ηδξ οπμθεζιιαηζηήξ ηδξ αλίαξ ζημ ηέθμξ ηδξ πεκηαεηίαξ. 

 

3.2 οκαθθαβέξ ζε λέκα κμιίζιαηα 

 

Οζ ζοκαθθαβέξ ζε λέκα κμιίζιαηα ακαβκςνίγμκηαζ ιε ηδκ ζοκαθθαβιαηζηή ζζμηζιία ηδξ διενμιδκίαξ 

ζοκαθθαβήξ. Νμιζζιαηζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία ηαζ οπμπνεχζεζξ πμο είκαζ εηθναζιέκα ζε λέκμ 

κυιζζια ιεηαηνέπμκηαζ ιε ηζξ ζζμηζιίεξ ηδξ διενμιδκίαξ ζζμθμβζζιμφ. Οζ πνμηφπημοζεξ 

ζοκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ Καηάζηαζδ οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ. 

 

 

3.3 Πςθήζεζξ ζε πεθάηεξ  

 

Οζ πςθήζεζξ ζημοξ πεθάηεξ ακηζπνμζςπεφμοκ ηζξ πςθήζεζξ αβαεχκ ηαζ πανμπήξ οπδνεζζχκ ζε 

ηνίημοξ, ηαεανέξ απυ εηπηχζεζξ ηαζ θυνμοξ επί πςθήζεςκ. Οζ πςθήζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ςξ έζμδα 

ηαηά ημκ πνυκμ πμο μζ ζδιακηζημί ηίκδοκμζ ηαζ μζ ακηαιμζαέξ ηδξ ζδζμηηδζίαξ ηςκ αβαεχκ 

ιεηαθένμκηαζ ζημκ αβμναζηή, βεβμκυξ πμο ζοκήεςξ θαιαάκεζ πχνα ηαηά ηδκ θυνηςζδ. 

 

3.4 Καεανό πνδιαημμζημκμιζηό ηόζημξ 

 

Σμ ημκδφθζ αοηυ πενζθαιαάκεζ ημ πνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ ηςκ δακείςκ ηαζ ηα πνδιαημμζημκμιζηά 

έζμδα πμο απμηηχκηαζ απυ επεκδφζεζξ ηαζ πςθήζεζξ ιε πίζηςζδ. 

http://www.nestle.com/
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3.5 Φόνμζ  

(α) Σνέπςκ θόνμξ εζζμδήιαημξ  

 

Πενζθαιαάκεζ ημκ θυνμ εζζμδήιαημξ πμο πνμηφπηεζ ιε αάζδ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ εηάζημηε ζζπφμοζαξ 

θμνμθμβζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ ημκ θυνμ εζζμδήιαημξ ηαζ ηζξ πνμζαολήζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ημκ 

θμνμθμβζηυ έθεβπμ. Οζ δζαθμνέξ ημο θμνμθμβζημφ εθέβπμο, ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ Καηάζηαζδ 

οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ ηδξ πνήζεςξ ηαηά ηδκ μπμία αεααζχκμκηαζ απυ ηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ ηαζ 

βίκμκηαζ απμδεηηέξ απυ ηδκ Δηαζνεία. 

 

(α) Ακαααθθόιεκμξ θόνμξ 

 

Ο ακαααθθυιεκμξ θυνμξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε αάζδ ηζξ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ πμο πνμηφπημοκ ιεηαλφ 

θμνμθμβζηήξ αάζδξ ηαζ θμβζζηζηήξ αλίαξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεςκ. Ο 

ακαααθθυιεκμξ θυνμξ πνμζδζμνίγεηαζ αάζεζ ηδξ ιεευδμο ηδξ οπμπνέςζδξ ημο Ηζμθμβζζιμφ, ιε ημοξ 

θμνμθμβζημφξ ζοκηεθεζηέξ πμο ακαιέκεηαζ κα ζζπφμοκ ηαηά ημκ πνυκμ ακαζηνμθήξ ηςκ πνμζςνζκχκ 

δζαθμνχκ. Σοπυκ ιεηααμθέξ ζημοξ θμνμθμβζημφξ ζοκηεθεζηέξ ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ Καηάζηαζδ 

οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ, εηηυξ ηαζ ακ ζπεηίγμκηαζ ιε ζημζπεία πμο ακαβκςνίγμκηαζ ηαη’ εοεείακ ζηα 

Ίδζα Κεθάθαζα. Οζ ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ βζα υθεξ ηζξ 

θμνμθμβδηέεξ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ. Οζ ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ βζα 

υθεξ ηζξ εηπεζηέεξ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ είκαζ πζεακυ υηζ εα οπάνλεζ επανηέξ 

ιεθθμκηζηυ θμνμθμβδηέμ εζζυδδια έκακηζ ημο μπμίμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ. 

 

3.6 Κοηθμθμνμύκηα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία 

 

Σα ηοηθμθμνμφκηα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία πενζθαιαάκμοκ ηα ηαιζαηά δζαεέζζια 

ηαζ ηα ζζμδφκαια αοηχκ ηαεχξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ. Οζ απαζηήζεζξ επζιεηνχκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ 

ιεζςιέκεξ ιε ηζξ πνμαθέρεζξ βζα επζζθάθεζεξ. 

Σα ηαιζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια αοηχκ πενζθαιαάκμοκ ηα ιεηνδηά ζημ ηαιείμ, ηζξ ηαηαεέζεζξ 

υρεςξ ηαζ ηζξ αναποπνυεεζιεξ ιέπνζ ηνζχκ ιδκχκ επεκδφζεζξ ορδθήξ νεοζημπμίδζδξ ηαζ αιεθδηέμο 

ηζκδφκμο.  

 

3.7 Απμεέιαηα 

 

Σα οθζηά ηαζ ηα ειπμνεφιαηα επζιεηνχκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζδξ. Ζ παναβςβή ζε ελέθζλδ ηαζ ηα 

ζδζμπαναβυιεκα απμεέιαηα (πνμσυκηα) επζιεηνχκηαζ ιε αάζδ ημ ηυζημξ παναβςβήξ ημοξ. Σμ ηυζημξ 

παναβςβήξ πενζθαιαάκεζ ηα άιεζα παναβςβζηά ηυζηδ ηαζ ιία ηαηάθθδθδ ακαθμβία ηςκ βεκζηχκ 

δαπακχκ παναβςβήξ ηαζ ηςκ απμζαέζεςκ ηςκ ενβμζηαζίςκ. 

Σμ ηυζημξ ηηήζεςξ ηςκ απμεειάηςκ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδκ ιέεμδμ FIFO. Όηακ ημ ηυζημξ ηηήζεςξ 

ηςκ απμεειάηςκ οπενααίκεζ ηδκ ηαεανή νεοζημπμζήζζιδ αλία ημοξ ακαβκςνίγεηαζ γδιία ίζδ ιε ηδκ 

δζαθμνά. 
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3.8 Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα ηαζ ακηζζηάειζζδ 

 

Σα πανάβςβα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηδξ έηεεζδξ ζημκ ηίκδοκμ ηζιχκ ηςκ 

ειπμνεοιάηςκ.  

Όθα ηα πανάβςβα επζιεηνχκηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ πμο είκαζ δ αβμναία αλία ημοξ ακ πνυηεζηαζ 

βζα εζζδβιέκα ιέζα, ή δ αλία πμο πνμζδζμνίγεηαζ αάζεζ ιμκηέθςκ επζιέηνδζδξ ακ πνυηεζηαζ βζα ιδ 

εζζδβιέκα ιέζα. Αοηά ηα ιμκηέθα πνδζζιμπμζμφκ δεδμιέκα ηαζ παναδμπέξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ 

αβμνά.  

Σα πανάβςβα πενζθαιαάκμοκ ζοιαυθαζα ιεθθμκηζηήξ εηπθήνςζδξ ειπμνεοιάηςκ (Future 

commodities). 

Ζ θμβζζηζηή ακηζζηάειζζδξ εθανιυγεηαζ ζε πανάβςβα ηα μπμία είκαζ απμηεθεζιαηζηά ζημκ 

ζοιρδθζζιυ ηςκ ιεηααμθχκ εφθμβδξ αλίαξ ηςκ ακηζζηαειζζιέκςκ ζημζπείςκ. Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

(ιεθθμκηζηή ηαζ ακαδνμιζηή) αοηχκ ηςκ ακηζζηαειίζεςκ επαθδεεφεηαζ ζε ηαηηά δζαζηήιαηα ηαζ ζε 

ηάεε πενίπηςζδ ζε ηνζιδκζαία αάζδ. 

Οζ ακηζζηαειίζεζξ ηαιζαηχκ νμχκ αθμνμφκ πανάβςβα ηα μπμία ακηζζηαειίγμοκ ημκ ηίκδοκμ ηζιχκ 

ηςκ ειπμνεοιάηςκ βζα ιεθθμκηζηέξ αβμνέξ οθζηχκ. Σμ απμηεθεζιαηζηυ ιένμξ ηςκ ιεηααμθχκ ζηδκ 

εφθμβδ αλία ηςκ ακηζζηαειίζεςκ ηαιζαηχκ νμχκ, ακαβκςνίγεηαζ ζηα Ίδζα Κεθάθαζα  ιέζς ηδξ 

ηαηάζηαζδξ θμζπχκ ζοκμθζηχκ εζζμδδιάηςκ  εκχ ημ ιδ απμηεθεζιαηζηυ ιένμξ, ακαβκςνίγεηαζ άιεζα 

ζηδ Καηάζηαζδ οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ. Όηακ ημ ακηζζηαειζζιέκμ ζημζπείμ ηαηαθήβεζ ζε 

ακαβκχνζζδ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ή οπμπνέςζδξ, ηα ηένδδ ή μζ γδιίεξ πμο έπμοκ ακαβκςνζζεεί 

ζηα Ίδζα Κεθάθαζα  πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ηυζημξ ημο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ή ηδξ οπμπνέςζδξ. Ωξ 

ζοκέπεζα ημο ιζηνμφ ηφηθμο ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Δηαζνείαξ, δ πθεζμρδθία ηςκ ιεθθμκηζηχκ 

αβμνχκ οθζηχκ πμο εηηνειεί ζε ηάεε διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ, ακαιέκεηαζ κα πναβιαημπμζδεεί ιέζα 

ζηδκ επυιεκδ πενίμδμ. 

 

3.9 Πνμηαηααμθέξ ηαζ δμοθεοιέκα έζμδα 

 

Οζ πνμηαηααμθέξ ηαζ ηα δμοθεοιέκα έζμδα πενζθαιαάκμοκ πθδνςιέξ πμο βίκμκηαζ βζα ημ επυιεκμ 

έημξ ηαζ ακαβκχνζζδ εζυδςκ ημο ηνέπμκημξ έημοξ ηα μπμία εα εζζπναπεμφκ ζημ επυιεκμ. 

 

3.10 Δκζώιαηα πάβζα  

 

Σα εκζχιαηα πάβζα ειθακίγμκηαζ ζημ ακαηηήζζιμ ηυζημξ ηηήζεςξ. Οζ απμζαέζεζξ βίκμκηαζ ζηα 

ζοζηαηζηά ηιήιαηα ηςκ εκζςιάηςκ παβίςκ ηα μπμία έπμοκ υιμζεξ ςθέθζιεξ γςέξ ιε ηδκ πνήζδ ηδξ 

ζηαεενήξ ιεευδμο απυζαεζδξ, έηζζ χζηε κα απμζαεζεεί ημ ηυζημξ ηηήζεςξ ιέπνζ ηδκ οπμθεζιιαηζηή 

αλία ζηδκ δζάνηεζα ηδξ ςθέθζιδξ γςήξ. Οζ οπμθεζιιαηζηέξ αλίεξ ακένπμκηαζ ζημ 30% βζα ηα βναθεία 

δζμίηδζδξ, ζημ 20% βζα ηα ηέκηνα δζακμιήξ ηαζ ζε 0 βζα ηα οπυθμζπα ζημζπεία. Οζ ςθέθζιεξ γςέξ 

έπμοκ ςξ ελήξ: 

Κηίνζα       25 - 40  πνυκζα 

Μδπακμθμβζηέξ ελμπθζζιυξ    10 - 25  πνυκζα 

Έπζπθα, ζηεφδ, θμζπυξ ελμπθζζιυξ   3 - 8  πνυκζα 

Οπήιαηα         5  πνυκζα 

 



NESTLE ΔΛΛΑ Α.Δ. 

ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011 

 

 

 

 

20 

Ζ βδ δεκ απμζαέκεηαζ. 

Οζ ςθέθζιεξ γςέξ ηαζ μζ οπμθεζιιαηζηέξ αλίεξ επακελεηάγμκηαζ εηδζίςξ. Ζ επακελέηαζδ αοηή 

θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηδκ αλία, ηδκ θφζδ ηςκ ζημζπείςκ, ηδκ πνμηζεέιεκδ πνήζδ ημοξ ηαζ ηδκ ελέθζλδ 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ. 

Ζ απυζαεζδ ηςκ εκζςιάηςκ παβίςκ ηαηακέιεηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ελυδςκ ηα μπμία 

πανμοζζάγμκηαζ ηαηά θεζημονβία ζηδκ Καηάζηαζδ οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ . 

Σα πνδιαημμζημκμιζηά ηυζηδ πμο ακαθαιαάκμκηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαηαζηεοαζηζηήξ 

πενζυδμο, ακαβκςνίγμκηαζ ςξ έλμδμ. Οζ αεθηζχζεζξ ζε αηίκδηα ηνίηςκ ηεθαθαζμπμζμφκηαζ ηαζ 

απμζαέκμκηαζ ιε αάζδ ημκ πνυκμ ηδξ ιίζεςζδξ. 

 

3.11 Μζζεςιέκα πενζμοζζαηά ζημζπεία 

 

Δκζχιαηα πάβζα πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο απμηηχκηαζ ιε πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ 

ηεθαθαζμπμζμφκηαζ ηαζ απμζαέκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πμθζηζηή ηδξ Δηαζνείαξ βζα ηα εκζχιαηα πάβζα.  

 

3.12 Απμιείςζδ εκζςιάηςκ παβίςκ 

 

Σα πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο παναημθμοεμφκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ οπυηεζκηαζ ζε έθεβπμ 

απμιείςζδξ ηδξ αλίαξ ημοξ ςξ ελήξ: 

 

Σα ζημζπεία πμο έπμοκ απνμζδζυνζζηδ ςθέθζιδ γςή ηαζ δεκ οπυηεζκηαζ ζε απυζαεζδ εθέβπμκηαζ βζα 

απμιείςζδ εηδζίςξ. Σα απμζαεκυιεκα πενζμοζζαηά ζημζπεία εθέβπμκηαζ βζα απμιείςζδ υηακ 

οπάνπμοκ εκδείλεζξ ή βεβμκυηα πμο οπμδεζηκφμοκ υηζ δ θμβζζηζηή αλία ημοξ εκδέπεηαζ κα ιδκ είκαζ 

ακαηηήζζιδ. Εδιζέξ απμιείςζδξ ακαβκςνίγμκηαζ υηακ δ θμβζζηζηή αλία εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο 

είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ακαηηήζζιδ αλία ημο. Ζ ακαηηήζζιδ αλία είκαζ δ ιεβαθφηενδ, ιεηαλφ ηδξ 

εφθμβδξ αλίαξ ιεζςιέκδξ ηαηά ηα απαζημφιεκα ηυζηδ νεοζημπμίδζδξ ηαζ ηδξ αλίαξ πνήζεςξ. Γζα 

ζημπμφξ εηηίιδζδξ ηδξ φπανλδξ απμιείςζδξ, ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία μιαδμπμζμφκηαζ ζηα 

παιδθυηενα επίπεδα ζηα μπμία πανάβμκηαζ ακελάνηδηεξ ηαιζαηέξ νμέξ ( έκηαλδ ζε ιμκάδεξ 

δδιζμονβίαξ ηαιζαηχκ νμχκ). Σα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηα μπμία έπμοκ οπμζηεί απμιείςζδ ηδξ αλίαξ 

ημοξ, ελεηάγμκηαζ ζε εηήζζα αάζδ βζα ζημπμφξ ηοπυκ ακαζηνμθήξ ηδξ γδιζάξ απμιείςζδξ. 

 

3.13 Μδ ηοηθμθμνμύκηα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία 

 

Σα ιδ ηοηθμθμνμφκηα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία πενζθαιαάκμοκ ηζξ ζοιιεημπέξ ηδξ 

Δηαζνείαξ ζε εοβαηνζηέξ ηαζ ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ηζξ ιαηνμπνυεεζιεξ ειπμνζηέξ απαζηήζεζξ. Οζ 

ζοιιεημπέξ ζε εοβαηνζηέξ ηαζ ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ επζιεηνχκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ οπμηείιεκεξ 

ζε έθεβπμ απμιείςζδξ ηδξ αλίαξ ημοξ υηακ οπάνπμοκ εκδείλεζξ. Οζ ιαηνμπνυεεζιεξ ειπμνζηέξ 

απαζηήζεζξ, μιμίςξ, επζιεηνχκηαζ ζημ απμζαέζζιμ ηυζημξ ηηήζδξ, ιε ηδκ ιέεμδμ ημο 

απμηεθεζιαηζημφ επζημηίμο ηαζ οπυηεζκηαζ ζε έθεβπμ απμιείςζδξ ηδξ αλίαξ ημοξ υηακ οπάνπμοκ 

εκδείλεζξ. 
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3.14 Βναποπνόεεζιεξ ηαζ ιαηνμπνόεεζιεξ οπμπνεώζεζξ  

 

Οζ αναποπνυεεζιεξ ηαζ ιαηνμπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ παναημθμοεμφκηαζ ζημ απμζαέζζιμ ηυζημξ ιε 

ηδκ ιέεμδμ ημο απμηεθεζιαηζημφ επζημηίμο. Οζ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ 

οπμπνεχζεζξ πμο θήβμοκ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ επυιεκδξ πνήζδξ. 

 

3.15 Πνμαθέρεζξ 

 

Οζ πνμαθέρεζξ πενζθαιαάκμοκ οπμπνεχζεζξ ααέααζμο πνυκμο ή πμζμφ πμο πνμηφπημοκ απυ 

δζηαζηζηέξ δζεηδζηήζεζξ ηνίηςκ ηαζ θμζπμφξ ηζκδφκμοξ ηαζ άθθεξ ζοιααηζηέξ οπμπνεχζεζξ ακ 

οπάνπμοκ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ. Οζ πνμαθέρεζξ ακαβκςνίγμκηαζ υηακ 

οπάνπεζ κμιζηή ή ηεηιαζνυιεκδ δέζιεοζδ πμο πνμηφπηεζ απυ βεβμκυξ ημο πανεθευκημξ ηαζ 

ακαιέκεηαζ εηνμή πυνςκ αλζυπζζηα πνμζδζμνζγυιεκδ. Οζ δεζιεφζεζξ βζα δζηαζηζηέξ δζεηδζηήζεζξ 

ηνίηςκ ηαζ θμζπμφξ ηζκδφκμοξ, ακηζηαημπηνίγμοκ ηζξ εηηζιήζεζξ ηδξ δζμίηδζδξ βζα ημ απμηέθεζια, ιε 

αάζδ ηα βκςζηά ηαηά ηδκ διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ βεβμκυηα. 

 

3.16 Πανμπέξ ζε ενβαγόιεκμοξ 

 

(α) Βναποπνόεεζιεξ πανμπέξ 

 

Οζ αναποπνυεεζιεξ πανμπέξ πνμξ ημ πνμζςπζηυ ζε πνήια ηαζ ζε είδμξ ηαηαπςνμφκηαζ ςξ έλμδμ υηακ 

ηαείζηαηαζ δμοθεοιέκεξ. 

 

(α) Πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ πανμπώκ 

 

Γζα ηζξ δεζιεφζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ πμο πνμηφπημοκ απυ πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ, δ 

ζπεηζηή οπμπνέςζδ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδκ πνήζδ ηδξ ιεευδμο ηδξ πνμαεαθδιέκδξ πζζηςηζηήξ 

ιμκάδαξ (projected unit credit method). Οζ εηηζιήζεζξ βίκμκηαζ απυ ελςηενζημφξ ακαθμβζζηέξ, ζε 

ηαηηά δζαζηήιαηα υπζ πένακ ηςκ 2 εηχκ.  

Ακαθμβζζηζηά ηένδδ ηαζ γδιίεξ πνμηφπημοκ ηονίςξ απυ ιεηααμθέξ ζηζξ ακαθμβζζηζηέξ παναδμπέξ ηαζ 

απυ δζαθμνέξ ιεηαλφ ακαθμβζζηζηχκ παναδμπχκ ηαζ πναβιαηζηχκ πενζζηαηζηχκ.  Σα ακαθμβζζηζηά 

ηένδδ ηαζ μζ γδιίεξ ακαβκςνίγμκηαζ ζημ ζφκμθυ ημοξ ζηδκ Καηάζηαζδ οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ ηαζ 

ιεζςιέκα ιε ημκ ακαθμβμφκηα ακαααθθυιεκμ θυνμ εζζμδήιαημξ ιεηαθένμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα εζξ 

κέμκ. 

   

Δπίζδξ, δ Δηαζνεία έπεζ ζδζςηζηυ ζοκηαλζμδμηζηυ πνυβναιια ζημ μπμίμ έπμοκ δζηαίςια κα 

ζοιιεηέπμοκ υθμζ μζ ιυκζιμζ οπάθθδθμζ ηδξ Δηαζνείαξ. Απυ ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2009 δ εηαζνεία θένεζ 

υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ, βζα ημ πνμακαθενυιεκμ ζοκηαλζμδμηζηυ πνυβναιια ηαζ εεςνείηαζ έηημηε 

πνυβναιια ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ. 

 -Γζα ηα πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ, ημ ηυζημξ πμο αανφκεζ ηδκ  Καηάζηαζδ οκμθζημφ 

Δζζμδήιαημξ, πενζθαιαάκεζ ημ ηνέπμκ ηυζημξ οπδνεζίαξ, ημ πνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ, ηδκ 

ακαιεκυιεκδ απυδμζδ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ  ημ ηυζημξ πνμτπδνεζίαξ. 
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Σμ ηυζημξ πνμτπδνεζίαξ βζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ πανμπχκ, θμβζζηζημπμζείηαζ, υηακ μζ πανμπέξ αοηέξ 

ςνζιάγμοκ ή υηακ πνμηφπηεζ ηεηιαζνυιεκδ δέζιεοζδ. 

 

(β) Πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ εζζθμνώκ 

 

Σμ πνμζςπζηυ ηδξ Δηαζνείαξ ηαθφπηεηαζ ηονίςξ απυ ημκ ηφνζμ Κναηζηυ Αζθαθζζηζηυ Φμνέα ημο  

ζδζςηζημφ ημιέα (ΗΚΑ) πμο πμνδβεί ζοκηαλζμδμηζηέξ ηαζ ζαηνμθανιαηεοηζηέξ πανμπέξ. Κάεε 

ενβαγυιεκμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ζοκεζζθένεζ ιένμξ ημο ιδκζαίμο ιζζεμφ ημο ζημ ηαιείμ, εκχ 

ηιήια ηδξ ζοκμθζηήξ εζζθμνάξ ηαθφπηεηαζ απυ ηδκ Δηαζνεία. Καηά ηδκ ζοκηαλζμδυηδζδ, ημ 

ζοκηαλζμδμηζηυ ηαιείμ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ ηαηααμθή ηςκ ζοκηαλζμδμηζηχκ πανμπχκ ζημοξ 

ενβαγμιέκμοξ. Καηά ζοκέπεζα δ Δηαζνεία δεκ έπεζ ηαιία κμιζηή ή ηεηιαζνυιεκδ οπμπνέςζδ βζα ηδκ 

πθδνςιή ιεθθμκηζηχκ πανμπχκ ιε αάζδ αοηυ ημ αζθαθζζηζηυ πνυβναιια.  

Γζα ηα πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ εζζθμνχκ μζ πανμπέξ ακαβκςνίγμκηαζ ςξ έλμδα ζηδκ Καηάζηαζδ 

οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ υηακ ηαείζηακηαζ δμοθεοιέκεξ. 

 

 

3.17 Γμοθεοιέκα έλμδα ηαζ έζμδα επμιέκςκ πνήζεςκ 

 

Σα δμοθεοιέκα έλμδα ηαζ ηα έζμδα επμιέκςκ πνήζεςκ, πενζθαιαάκμοκ, έλμδα πμο αθμνμφκ ηδκ 

ηνέπμοζα πνήζδ ηα μπμία εα πθδνςεμφκ εκηυξ ηδξ επυιεκδξ πνήζεςξ ηαζ πνμεζζπναπεέκηα έζμδα 

πμο αθμνμφκ ηδκ επυιεκδ πνήζδ. 

 

3.18 Μενίζιαηα  

 

Σα ιενίζιαηα πμο δίδμκηαζ απυ ηδκ Δηαζνεία ακαβκςνίγμκηαζ ςξ οπμπνεχζεζξ ηαηά ημκ πνυκμ πμο 

εβηνίκμκηαζ απυ ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηυπςκ. 

 

3.19 Δκδεπόιεκα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηαζ εκδεπόιεκεξ οπμπνεώζεζξ 

 

Σα ζημζπεία αοηά αθμνμφκ εκδεπυιεκα δζηαζχιαηα ηαζ δεζιεφζεζξ ακηίζημζπα, ηα μπμία πνμηφπημοκ 

απυ βεβμκυηα ημο πανεθευκημξ ηαζ δ φπανλδ ηςκ μπμίςκ εα επζαεααζςεεί ιυκμ απυ ημ ακ ζοιαμφκ ή 

δεκ ζοιαμφκ έκα ή πενζζζυηενα ααέααζα ιεθθμκηζηά βεβμκυηα, ηα μπμία δεκ είκαζ πθήνςξ οπυ ημκ 

έθεβπμ ηδξ Δηαζνείαξ. Σα ζημζπεία αοηά βκςζημπμζμφκηαζ ζηζξ διεζχζεζξ ηςκ μζημκμιζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ. 

 

 

3.20 Γεβμκόηα ιεηά ηδκ διενμιδκία ζζμθμβζζιμύ 

 

Οζ αλίεξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηαηά ηδκ διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ, 

πνμζανιυγμκηαζ, εάκ οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηή έκδεζλδ υηζ δζμνεςηζηά βεβμκυηα ιεηά ηδκ διενμιδκία 

αοηή επζαάθθμοκ πνμζανιμβέξ ηδξ αλίαξ ημοξ. Οζ πνμζανιμβέξ αοηέξ βίκμκηαζ βζα ηέημζα βεβμκυηα, 
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ςξ ηδκ διενμιδκία έβηνζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ. Σα ιδ 

δζμνεςηζηά, ιεηά ηδκ διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ βεβμκυηα, βκςζημπμζμφκηαζ εθυζμκ είκαζ 

ζδιακηζηά, ζηζξ διεζχζεζξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.  

 

3.21 Γζαπείνζζδ πνδιαημμζημκμιζηώκ ηζκδύκςκ 

 

α)  Ζ Δηαζνεία δεκ είπε ηαηά ηζξ 31.12.2011 ηαζ 31.12.2010: 

(i) Έκημηα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία ηοιαζκυιεκμο επζημηίμο, 

(ii) Υνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία (εηηυξ απυ πανάβςβα αζήιακηδξ αλίαξ), 

επζιεηνχιεκα ζηδκ εφθμβδ αλία ιέζς ηδξ Καηάζηαζδξ οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ ή ιε 

ιεηααμθέξ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ακαβκςνζγυιεκεξ ηαη’ εοεείακ ζηα Ίδζα Κεθάθαζα, ιέζς ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ζοκμθζηχκ εζζμδδιάηςκ 

(iii) Απαζηήζεζξ ή οπμπνεχζεζξ ζε ζοκάθθαβια. 

οκεπχξ, δεκ ήηακ εηηεεεζιέκδ ζε πνδιαημμζημκμιζημφξ ηζκδφκμοξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα 

ακςηένς ζημζπεία. 

α)  Ζ Δηαζνεία είπε ηαηά ηδκ 31.12.2011 ηαζ 31.12.2010 έκημηεξ οπμπνεχζεζξ ηοιαζκυιεκμο 

επζημηίμο ζοκμθζηήξ αλίαξ € 286.951.247 ηαζ € 263.198.970  ακηίζημζπα, μζ μπμίεξ ηδκ εηεέημοκ ζε 

ηίκδοκμ ηαιζαηχκ νμχκ, μ μπμίμξ υιςξ δεκ είκαζ ζδιακηζηυξ θυβς ημο βεβμκυημξ υηζ μζ οπμπνεχζεζξ 

αοηέξ μθείθμκηαζ ζε εηαζνείεξ ημο δζεεκμφξ μιίθμο. 

β)  Ζ Δηαζνεία δεκ έπεζ ζδιακηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ πζζηςηζημφ ηζκδφκμο. Οζ πμκδνζηέξ πςθήζεζξ 

βίκμκηαζ ηαηυπζκ εθέβπμο ηδξ θενεββουηδηαξ ημο πεθάηδ, εκχ  απυ ζοκενβάηεξ /δζακμιείξ  

θαιαάκμκηαζ εββοήζεζξ . 

δ)  Ο ηίκδοκμξ νεοζηυηδηαξ δζαηδνείηαζ ζε παιδθά επίπεδα ιέζς ηδξ δοκαηυηδηαξ δακεζζιμφ απυ 

εηαζνείεξ ημο δζεεκμφξ μιίθμο ηαζ ηδξ πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ cash pooling. 

3.22 Νέα Πνόηοπα ηαζ Γζενιδκείεξ 

ηδκ ηνέπμοζα πνήζδ δε ζοκέηνελε πενίπηςζδ εθανιμβήξ κέςκ πνμηφπςκ, δζενιδκεζχκ ή 

ηνμπμπμίδζδξ αοηχκ. Σα κέα πνυηοπα, μζ δζενιδκείεξ ηαζ μζ ηνμπμπμζήζεζξ ημοξ ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ 

πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ιεηά ηδκ 01/01/2011 έπμοκ ςξ ελήξ: 

Σνμπμπμίδζδ ημο Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υνδιαημμζημκμιζηά ιέζα –Γκςζημπμζήζεζξ», ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ 

πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 01.01.2015 ηαζ πνμαθέπεζ ηδκ πανάεεζδ βκςζημπμζήζεςκ ζε 

ιζα ζδιείςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, πμο αθμνά  ιεηααζααζεέκηα πνδιαημμζημκμιζηά 

πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο δεκ δζαβνάθμκηαζ ηαζ  ηοπυκ ζοκεπή ακάιεζλδ ζηα εκ θυβς  πενζμοζζαηά 

ζημζπεία. Γεκ ακαιέκεηαζ κα έπεζ μοζζχδδ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ εηαζνείαξ. 

«Γ.Π.Υ.Α. 9 Υνδιαημμζημκμιζηά ημζπεία» ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο ανπίγμοκ ηδκ ή ιεηά 

ηδκ 01.01.2013. Σμ κέμ πνυηοπμ απμηεθεί ημ πνχημ αήια βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο Γ.Λ.Π. 39 ηαζ  

πνμαθέπεζ  υηζ ηα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία ηαλζκμιμφκηαζ αάζεζ ημο επζπεζνδιαηζημφ 

ιμκηέθμο βζα ηδκ δζαπείνζζδ ημοξ ηαζ επζιεηνχκηαζ είηε ζηδκ εφθμβδ αλία είηε ζημ απμζαέζζιμ 

ηυζημξ ηηήζεςξ. Γεκ ακαιέκεηαζ κα έπεζ μοζζχδδ επίδναζδ ζηδκ εηαζνεία.  

Γ.Π.Υ.Α. 10 «Δκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ», ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ 

ηδκ ή ιεηά ηδκ 01.01.2013. Σμ Πνυηοπμ ακηζηαεζζηά, υζμκ αθμνά ηζξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ ημ Γ.Λ.Π. 27,  «Δκμπμζδιέκεξ ηαζ αημιζηέξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ» ημ μπμίμ 

ιεημκμιάγεηαζ ζε   «Αημιζηέξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ» ηαζ ηδκ Γζενιδκεία 12 «Οκηυηδηεξ εζδζημφ 

ζημπμφ». Σμ Πνυηοπμ δζεοηνζκίγεζ ηδκ έκκμζα ημο εθέβπμο (control) ιζαξ μκηυηδηαξ πάκς ζε ιζα άθθδ 

ηαζ εέηεζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ημ πχξ εθανιυγεηαζ δ εκ θυβς έκκμζα. Γεκ έπεζ εθανιμβή ζηδκ 

εηαζνεία. 

Γ.Π.Υ.Α. 11 «Κμζκμί  Γζαηακμκζζιμί», ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 

01.01.2013 ηαζ ακηζηαεζζηά ημ Γ.Λ.Π. 31 «Γζηαζχιαηα ζε ημζκμπναλίεξ» ηαζ ηδκ Γζενιδκεία 13 «Απυ 
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ημζκμφ εθεβπυιεκεξ μκηυηδηεξ - ιδ πνδιαηζηέξ εζζθμνέξ απυ ημζκμπναηημφκηεξ». Σμ πνυηοπμ 

δζαηνίκεζ  ημοξ ημζκμφξ δζαηακμκζζιμφξ ζε ημζκέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ζε ημζκμπναλίεξ. Οζ ημζκέξ 

δναζηδνζυηδηεξ θμβζζηζημπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηα  πνυηοπα πμο πναβιαηεφμκηαζ ηα ζπεηζηά 

πενζμοζζαηά ζημζπεία, οπμπνεχζεζξ, έζμδα ηαζ έλμδα ηδξ ημζκήξ θεζημονβίαξ. Σα δζηαζχιαηα ζε 

ημζκμπναλίεξ  θμβζζηζημπμζμφκηαζ ιε ηδκ  ιέεμδμ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ. Σμ Γ.Λ.Π. 28 ιεημκμιάγεηαζ ζε 

«Δπεκδφζεζξ ζε ζοββεκείξ ηαζ ημζκμπναλίεξ». Γεκ έπεζ εθανιμβή  ζηδκ εηαζνεία. 

Γ.Π.Υ.Α. 12 «Γκςζημπμζήζεζξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ζε άθθεξ μκηυηδηεξ», ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ 

πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 01.01.2013. Σμ Πνυηοπμ ηαεμνίγεζ ηζξ εθάπζζηεξ βκςζημπμζήζεζξ 

ζπεηζηά ιε δζηαζχιαηα ζε εοβαηνζηέξ, ζοββεκείξ, ημζκμπναλίεξ ηαζ δμιδιέκεξ ιδ εθεβπυιεκεξ - ιδ 

εκμπμζμφιεκεξ μκηυηδηεξ. Γεκ ακαιέκεηαζ κα έπεζ μοζζχδδ επίδναζδ ζηδκ εηαζνεία. 

Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπζιέηνδζδ εφθμβδξ αλίαξ», ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 

01.01.2013. Με ημ εκ θυβς Πνυηοπμ ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε έκα Πνυηοπμ – Πθαίζζμ, ηα εέιαηα ημο 

ηαεμνζζιμφ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ, ηδξ επζιέηνδζδξ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ηαζ ηςκ απαζημφιεκςκ 

βκςζημπμζήζεςκ. Γεκ ακαιέκεηαζ κα έπεζ μοζζχδδ επίδναζδ ζηδκ εηαζνεία. 

Σνμπμπμίδζδ ημο Γ.Λ.Π. 1 «Πανμοζίαζδ ηςκ ημκδοθίςκ ηδξ ηαηάζηαζδξ θμζπχκ ζοκμθζηχκ 

εζζμδδιάηςκ», ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο ανπίγμοκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 01.07.2012. Ζ 

ηνμπμπμίδζδ  απαζηεί ηδκ μιαδμπμίδζδ ηςκ ημκδοθίςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ θμζπχκ 

ζοκμθζηχκ εζζμδδιάηςκ, ιε αάζδ ημ εάκ ιεηαβεκέζηενα ακαηαλζκμιμφκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ 

απμηεθεζιάηςκ (ηένδδ ηαζ γδιίεξ). Γεκ ακαιέκεηαζ κα έπεζ μοζζχδδ επίδναζδ ζηδκ εηαζνεία.  

Νέμ (Σνμπμπμζδιέκμ) Γ.Λ.Π. 19 «Πανμπέξ ζε ενβαγμιέκμοξ», ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο 

ανπίγμοκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 01.01.2013. Σμ κέμ πνυηοπμ  νοειίγεζ εέιαηα υπςξ δ ακαβκχνζζδ ηςκ 

ιεηααμθχκ ζηδκ ηαεανή οπμπνέςζδ  ηδξ ηαεμνζζιέκδξ πανμπήξ, ηνμπμπμζήζεςκ, πενζημπχκ ηαζ 

δζαηακμκζζιχκ ηςκ πνμβναιιάηςκ, ηαεχξ ηαζ βκςζημπμζήζεςκ. Γεκ  ακαιέκεηαζ κα έπεζ μοζζχδδ 

επίδναζδ ζηδκ εηαζνεία. 

Γζενιδκεία 20 « Κυζηδ  ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ παναβςβήξ, επί ηδξ επζθακείαξ εκυξ μνοπείμο, βζα ηδκ 

απυηηδζδ πνυζααζδξ ζημ απυεεια» ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο ανπίγμοκ ηδκ ή  ιεηά ηδκ 

01.01.2013 ηαζ νοειίγεζ ηα εέιαηα ημο θμβζζηζημφ πεζνζζιμφ ηςκ εκ θυβς δαπακχκ. Ζ εκ θυβς 

δζενιδκεία δεκ έπεζ εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία. 
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4. Δκζώιαηα πάβζα 

Σα εκζχιαηα πάβζα ζημζπεία ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ:  

  
Οζηόπεδα – 

ηηίνζα 

Μδπακήιαηα Μεηαθμνζηά 

ιέζα 

Έπζπθα & θμζπόξ 

ελμπθζζιόξ 

Αηζκδημπμζήζεζξ 

οπό εηηέθεζδ 

ύκμθμ 

Κόζημξ ηηήζεςξ        

1 Ιακμοανίμο 2010  51.915.912 86.935.194 1.991.272 21.406.447 5.790.931 168.039.756 

Πνμζεήηεξ  864.926 3.191.137 18.444 7.076.688 149.033 11.300.228 

Πςθήζεζξ  (252.417) (1.537.239) (90.996) (3.914.773) (31.679) (5.827.104) 

Μεηαθμνέξ / ακαηαηακμιέξ  2.767.396 (27.774.720) - 23.439.887 (5.139.053) (6.706.490) 

31 Γεηειανίμο 2010  55.295.817 60.814.372 1.918.720 48.008.249 769.232 166.806.390 

1 Ιακμοανίμο 2011  55.295.817 60.814.372 1.918.720 48.008.249 769.232 166.806.390 

Πνμζεήηεξ  370.147 2.584.028 27.500 5.538.110 1.527.974 10.047.759 

Πςθήζεζξ  (27.308) (280.751) (333.750) (2.501.867) - (3.143.676) 

Μεηαθμνέξ / ακαηαηαηάλεζξ  15.435 54.682 - 35.881 (105.998) - 

31 Γεηειανίμο 2011  55.654.091 63.172.331 1.612.470 51.080.373 2.191.208 173.710.473 

ςνεοιέκεξ απμζαέζεζξ        

1 Ιακμοανίμο 2010  (17.134.452) (51.655.265) (1.694.482) (13.078.640) - (83.562.839) 

Απμζαέζεζξ πνήζδξ  (1.080.269) (3.867.580) (94.074) (5.784.529) - (10.826.452) 

Πςθήζεζξ  132.116 1.076.552 86.126 3.674.255 - 4.969.049 

Μεηαθμνέξ / ακαηαηαηάλεζξ  (550.000) 15.811.000 - (14.112.000) - 1.149.000 

31 Γεηειανίμο 2010  (18.632.605) (38.635.293) (1.702.430) (29.300.914) - (88.271.242) 

1 Ιακμοανίμο 2011  (18.632.605) (38.635.293) (1.702.430) (29.300.914) -   (88.271.242) 

Απμζαέζεζξ πνήζδξ  (1.106.222) (3.560.873) (90.918) (5.081.773) - -9.839.786 

Πςθήζεζξ  23.859 276.837 304.032 2.181.632 - 2.786.360 

31 Γεηειανίμο 2011  (19.714.968) (41.919.329) (1.489.316) (32.201.055) - (95.324.668) 

        

Ακαπόζαεζηδ αλία 31 Γεηειανίμο 2010  36.663.212 22.179.079 216.290 18.707.335 769.232 78.535.148 

Ακαπόζαεζηδ αλία 31 Γεηειανίμο 2011  35.939.123 21.253.002 123.154 18.879.318 2.191.208 78.385.805 

Γεκ οπάνπμοκ δεζιεφζεζξ επί ηςκ εκζςιάηςκ παβίςκ.  
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5.  Αΰθα πενζμοζζαηά ζημζπεία 

Σα αΰθα πενζμοζζαηά ζημζπεία ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 

 
Λμβζζιζηά 

πνμβνάιιαηα 

Γζηαζχιαηα Τπεναλία φκμθμ 

Κόζημξ ηηήζεςξ     

1 Ιακμοανίμο 2010 16.455.109 576.640 107.252.784 124.284.533 

Πνμζεήηεξ 3.150 6.646.731  6.649.881 

Γζαβναθέξ  (698) -  (698) 

Μεηαθμνέξ/ακαηαηακμιέξ 57.740   57.740 

31 Γεηειανίμο 2010 16.515.301 7.223.371 107.252.784 130.991.456 

     

1 Ιακμοανίμο 2011 16.515.301 7.223.371 107.252.784 130.991.456 

Μεηααμθή  -  - 

Μεηαθμνέξ απυ εκζχιαηα   -   - 

31 Γεηειανίμο 2011 16.515.301 7.223.371 107.252.784 130.991.456 

     

ςνεοιέκεξ απμζαέζεζξ     

1 Ιακμοανίμο 2010 (7.244.278) (561.270)  (7.805.548) 

Απμζαέζεζξ πνήζδξ (3.278.197) (1.162.370)  (4.440.567) 

31 Γεηειανίμο 2010 (10.522.475) (1.723.640) - (12.246.115) 

     

1 Ιακμοανίμο 2011 (10.522.475) (1.723.640)  (12.246.115) 

Απμζαέζεζξ πνήζδξ (3.278.197) (1.224.838)  (4.503.035) 

31 Γεηειανίμο 2011 (13.800.672) (2.948.478) - (16.749.150) 

Ακαπόζαεζηδ αλία 31 

Γεηειανίμο 2010 
5.992.826 5.499.731 107.252.784 118.745.341 

Ακαπόζαεζηδ αλία 31 

Γεηειανίμο 2011 
2.714.629 4.274.893 107.252.784 114.242.306 

 

 

 

ηδκ αλία ηςκ θμβζζιζηχκ πνμβναιιάηςκ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ εζςηενζηχξ δδιζμονβδεέκ θμβζζιζηυ  

€ 3.086.925 δ ακαπυζαεζηδ αλία ημο μπμίμο ακένπεηαζ ζε € 463.039.  ηζξ  πνήζεζξ 2008 - 2011 δε 

δδιζμονβήεδηε κέμ θμβζζιζηυ εζςηενζηά.
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6.  Δπεκδύζεζξ ζε εοβαηνζηέξ 

 

Δπςκοιία 
Τπόθμζπμ 

1/1/2010 

Αβμνέξ 

2010 

Τπόθμζπμ 

31/12/2010 

Αβμνέξ 

2011 

Τπόθμζπμ 

31/12/2011 

Έδνα % 

Ιδζμηηδζίαξ 

NESTLE WATERS DIRECT 

ΔΛΛΑ ΤΓΑΣΑ Α.Δ. 5.087.628  - 5.087.628  - 5.087.628  

Νέα 

Υαθηδδόκα 

Αηηζηήξ 100% 

 

Δε διενεργήθηκε ζλεγχοσ απομείωςησ τησ ςυμμετοχήσ τησ ανωτζρω θυγατρικήσ εταιρείασ επειδή βρίςκονται ςε εξζλιξη διάφορα επιχειρηςιακά ςχζδια 

τησ εταιρείασ. 

 

Στην τρζχουςα χρήςη ολοκληρϊθηκε η ςυγχϊνευςη με απορρόφηςη των εταιρειϊν « Nestle Ελλάσ Παγωτά Α.Ε.»  και  « ΜΑΚΑΝ  Α.Ε.» από την Nestle 

Ελλάσ Α.Ε.  

 

7. Δπεκδύζεζξ ζε ζοββεκείξ ηαζ θμζπέξ εηαζνείεξ 

Δπςκοιία 31/12/2011 31/12/2010 

ΟΜΗΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΩΝ ΔΛΛΑ ΔΟΟ 1.858.368 73.368 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΤΛΗΚΩΝ ΤΚΔΤΑΗΑ ΑΔ 88.041 88.041 

CPW ΔΛΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ΠΡΩΗΝΟΤ 30.000 30.000 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΚΑΦΔΚΟΠΣΩΝ  29 29 

ύκμθμ: 1.976.438 191.438 
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8.       Ακαααθθόιεκδ θμνμθμβία 

 2011 2010 

Ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ (6.285.502) (5.336.640) 

Ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ 8.618.141 9.037.763 

Ακαααθθόιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ 2.332.639 3.701.123 

 

 

 

 2011 2010 

Τπόθμζπμ ζηδκ ανπή ηδξ πνήζδξ 3.701.123 (166.211) 

Υνέςζδ  (Πίζηςζδ)  ζηδκ  Καηάζηαζδ οκμθζημφ 

Δζζμδήιαημξ (Απμηεθεζιάηςκ) (1.643.647) 4.639.308 

Υνέςζδ (Πίζηςζδ) ζηα Ίδζα Κεθάθαζα (Λμζπά 

οκμθζηά Δζζμδήιαηα) 275.163 (771.973) 

Τπόθμζπμ ζημ ηέθμξ ηδξ πνήζδξ 2.332.639 3.701.124 

 

 

 

 

  2011 2010 

Μαηνμπνόεεζιμ 166.254  591.563 

Βναποπνόεεζιμ 2.166.385   3.109.560 

  2.332.639 3.701.123 

 

 

 

Ακαααθθόιεκεξ θμνμθμβζηέξ οπμπνεώζεζξ: 

 

Απμζαέζεζξ 

εκζςιάηςκ 

παβίςκ 

Απμεειαηζηά 

εύθμβδξ αλίαξ 

ύκμθμ 

Τπόθμζπμ 1 Ιακμοανίμο 2010 (5.440.949)                     -      (5.440.949) 

Υνέςζδ / (πίζηςζδ) ζηδκ Καηάζηαζδ 

οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ 237.916 
- 

237.916 

Πίζηςζδ ζηα Ίδζα Κεθάθαζα  - - 0 

Μεηαθμνέξ   (133.607) -133607 

Τπόθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010 (5.203.033) (133.607) (5.336.640) 

    

Τπόθμζπμ 1 Ιακμοανίμο 2011 (5.203.033) (133.607) (5.336.640) 

Πίζηςζδ ζηδκ Καηάζηαζδ οκμθζημφ 

Δζζμδήιαημξ (1.082.469) 
- 

(1.082.469) 

Μεηαθμνέξ   133.607 133.607 

Τπόθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2011 (6.285.502) - (6.285.502) 
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Ακαααθθόιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ: 

 

     

 Πνμαθέρεζξ 

βζα πανμπέξ ζε 

ενβαγμιέκμοξ 

Πνμελόθθδζδ 

απαζηήζεςκ 

Απόεεια

-ηζηά 

εύθμβδξ 

αλίαξ 

Λμζπέξ 

Πνμαθέρεζξ 

Απμιείς

ζδ 

πεθαηώκ 

Λμζπά ύκμθμ 

Τπόθμζπμ 1 Ιακμοανίμο 2010 2.916.549 149.536 (18.490) 0 2.098.143 129.000   5.274.738 

Υνέςζδ / (πίζηςζδ) ζηδκ ηαηάζηαζδ  

οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ (13.099) (75.161) 
0 

4.011.979 64.299 413.373   
4.401.391 

Πίζηςζδ ζηα Ίδζα Κεθάθαζα (656.856) 0 (115.117) 0 -  0   (771.973) 

Μεηαθμνέξ - 0 133607 0 -  0 133.607 

Τπόθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010 2.246.594  74.375  -0  4.011.979  2.162.442  542.373  9.037.763  

Τπόθμζπμ 1 Ιακμοανίμο 2011 2.246.594  74.375  -0  4.011.979  2.162.442  542.373  9.037.763  

Υνέςζδ  ζηδκ Καηάζηαζδ οκμθζημφ 

Δζζμδήιαημξ 111.955 (21.548) 
 85.821 

(362.259) (375.147) (561.178) 

Πίζηςζδ ζηα Ίδζα Κεθάθαζα 32.302  109.254  - - 141.556 

Τπόθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2011 2.390.851 52.827 109.254 4.097.800 1.800.183 167.226 8.618.141 
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Ζ εφθμβδ αλία ηςκ απαζηήζεςκ δεκ δζαθένεζ μοζζςδχξ απυ ηδκ θμβζζηζηή αλία ημοξ. Σμ 

απμηεθεζιαηζηυ πνμ θυνςκ επζηυηζμ, βζα ηδκ πνμελυθθδζδ ηςκ ιαηνμπνυεεζιςκ, πένακ ηςκ 6 

ιδκχκ απαζηήζεςκ, ακήθεε ηαζ βζα ηδ πνήζδ 2011 ηαζ βζα ηδ πνήζδ 2010 ζε 7%.  

Ζ ιέβζζηδ έηεεζδ ζημκ πζζηςηζηυ ηίκδοκμ, πςνίξ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ εββοήζεζξ ηαζ μζ 

πζζηςηζηέξ εκζζπφζεζξ ακένπεηαζ ζε €  128.515.655 (2011) ηαζ ζε Δονχ 117.359.006 (2010) 

Οζ απαζηήζεζξ απυ ημ Δθθδκζηυ Γδιυζζμ πενζθαιαάκμοκ πμζά € 2.794.652 ηαζ €30.890.505πμο 

αθμνμφκ ηαηααμθέξ έκακηζ απμθάζεςκ ηδξ Δπζηνμπήξ Ακηαβςκζζιμφ.  

Σμ Γζμζηδηζηυ Δθεηείμ Αεδκχκ ελέδςζε απυθαζδ επί ηδξ πνμζθοβήξ ηδξ εηαζνείαξ ηαηά ηδξ οπ΄ανζε. 

369/V/2007 απυθαζδξ ηδξ Eπζηνμπήξ Ακηαβςκζζιμφ ιε ηδκ μπμία δ ηεθεοηαία ηδξ είπε επζαάθεζ 

πνυζηζιμ βζα μνζγυκηζα ζφιπναλδ πενί ηα 6.188.000 εονχ, ημ μπμίμ ιείςζε ημ πνυζηζιμ ζηα 

4.125.931 εονχ. Ζ εηαζνία έπεζ ήδδ αζηήζεζ αίηδζδ ακαίνεζδξ εκχπζμκ ημο ηΔ. Σμ πμζυ € 2.625.931 

(4.125.931 ιείμκ € 1.500.000) πενζθαιαάκεηαζ ζηζξ Διπμνζηέξ ηαζ Λμζπέξ  Απαζηήζεζξ. 

Δπί ηδξ πνμζθοβήξ ηδξ εηαζνείαξ ηαηά ηδξ οπ΄ανζε. 434/V/2009 απυθαζδξ ηδξ Δπ. Ακηαβςκζζιμφ ιε 

ηδκ μπμία είπε επζαθδεεί πνυζηζιμ ζοκμθζηά 29.951.665 εονχ,  εηδυεδηε δ οπ’ ανζε. 2265/2010 

απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ Δθεηείμο Αεδκχκ ιε ηδκ μπμία έβζκε εκ ιένεζ δεηηή δ πνμζθοβή ηδξ, 

αηονχεδηε ηιήια ημο πνμζηίιμο πμο αθμνά ζηδκ αβμνά θζακζηήξ εονχ 29.786.764 ηαζ δζαηάπεδηε δ 

ακαπμιπή ζηδκ Δπ. Ακηαβςκζζιμφ πνμηεζιέκμο κα βίκεζ επζιέηνδζή ημο πςνζζηά βζα ηζξ πανααάζεζξ 

ημο άνενμο 1 παν. 1 (εκανιμκζζιέκδ πναηηζηή) ηαζ  ημο άνενμο 2 (ηαηάπνδζδ δεζπυγμοζαξ εέζδξ). 

Ζ Δπ. Ακηαβςκζζιμφ πνμέαδ ζε απθυ επζιενζζιυ δζαηδνχκηαξ αιεηάαθδημ ημ φρμξ ημο ανπζημφ 

πνμζηίιμο.  Δπί ηδξ ζπεηζηήξ αοηήξ απυθαζδξ ηδξ Δπ. Ακηαβςκζζιμφ δ εηαζνεία έπεζ αζηήζεζ κέα 

πνμζθοβή,  εκχ δ άκς απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ Δθεηείμο έπεζ ήδδ πνμζαθδεεί ιε αίηδζδ ακαίνεζδξ 

εκχπζμκ ημο ηΔ.  Ζ εηαζνεία  έπεζ ηαηααάθεζ ημ ζφκμθμ ημο πνμζηίιμο, ημ μπμίμ εεςνεί ακαηηήζζιμ. 

 

 

 

 

 

 

9. Διπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ 

(α) Μαηνμπνόεεζιεξ ειπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ 

                  2011                   2010 

Διπμνζηέξ απαζηήζεζξ 9.345.917 11.909.531 

   

(α) Βναποπνόεεζιεξ ειπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ 

 2011 2010 

Διπμνζηέξ απαζηήζεζξ 91.459.506 81.859.486 

Μείμκ: Πνυαθερδ βζα απμιείςζδ ειπμνζηχκ απαζηήζεςκ (12.040.429) (11.347.898) 

 79.419.077 70.511.588 

Απαζηήζεζξ απυ ζοκδεδειέκεξ επζπεζνήζεζξ  600.000 

Απαζηήζεζξ απυ Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 34.319.091 22.538.944 

Φυνμξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ 5.071.570 8.379.393 

Πνμηαηααμθέξ 2.457.115 3.279.391 

Λμζπμί πνεχζηεξ 360.000 3.419.549 

ύκμθμ 121.626.853 108.728.865 
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Οζ εββοήζεζξ ηαζ πζζηςηζηέξ εκζζπφζεζξ πμο έπμοκ θδθεεί απυ ημοξ πεθάηεξ βζα ηδκ ιείςζδ ημο 

πζζηςηζημφ ηζκδφκμο έπμοκ ςξ ελήξ: 

 

 2011 2010 

Δββοδηζηέξ επζζημθέξ  17.881.689 13.513.785 

Γναιιάηζα εζζπναηηέα βζα ελαζθάθζζδ εββοήζεςκ 8.229.814 7.952.290 

Τπμεήηεξ/πνμζδιεζχζεζξ 1.482.025 1.482.025 

 27.593.528 22.948.100  

   

Ζ Δηαζνεία παναημθμοεεί ηα οπυθμζπα ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ ζπδιαηίγεζ πνμαθέρεζξ βζα επζζθάθεζεξ 

ζε ελαημιζηεοιέκδ αάζδ εθυζμκ ηνίκεηαζ ςξ πζεακή δ αδοκαιία είζπναλήξ ημοξ. Ωξ ιέηνμ ηδξ 

αδοκαιίαξ ηδξ είζπναλδξ πνδζζιμπμζείηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ δ ακηζηεζιεκζηή δοζημθία ή δ πηχπεοζδ 

ημο μθεζθέηδ. Δπίζδξ, ςξ επζζθάθεζεξ εεςνμφκηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ απαζηήζεςκ πμο δζεηδζημφκηαζ 

ιέζς ηδξ δζηαζηζηήξ μδμφ, ακελάνηδηα ηδξ πζεακυηδηαξ είζπναλήξ ημοξ. Καηά ηακυκα δ Δηαζνεία 

δζεηδζηεί δζηαζηζηά θδλζπνυεεζιεξ απαζηήζεζξ εθυζμκ ημ φρμξ ηδξ απαίηδζδξ δζηαζμθμβεί ημ ηυζημξ 

δζεηδίηδζδξ. Πένακ ημφηςκ δ Δηαζνεία δζεκενβεί ηαζ πνμαθέρεζξ επζζθάθεζαξ ιε αάζδ ζηαηζζηζηά 

ζημζπεία βζα ημ ζφκμθμ ηςκ απαζηήζεςκ ζε ηάεε διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ.  

 

Ζ ηίκδζδ ημο θμβανζαζιμφ ηςκ πνμαθέρεςκ βζα επζζθαθείξ απαζηήζεζξ έπεζ ςξ ελήξ: 

 

Τπόθμζπμ 31.12.2009 11.218.757  

Πνμαθέρεζξ πνήζεςξ 2010 790.608  

Γζαβναθέξ πνήζεςξ 2010 (661.467) 

Τπόθμζπμ 31.12.2010 11.347.898  

Πνμαθέρεζξ πνήζεςξ 2011 714.807  

Γζαβναθέξ πνήζεςξ 2011 (22.276) 

Τπόθμζπμ 31.12.2011 12.040.429  

  

 

10. Απμεέιαηα  

 
  

                 2011                 2010 

Πνχηεξ φθεξ 9.100.560 7.728.644 

Ακηαθθαηηζηά 2.489.049 715.054 

Διπμνεφιαηα ηαζ έημζια πνμσυκηα 16.015.679 16.686.098 

Απμεέιαηα ηαε’ μδυκ 4.644.869 4.183.773 

ύκμθμ 32.250.157 29.313.569 
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Ζ αλία ηςκ απαλζςεέκηςκ απμεειάηςκ (οπμηίιδζδ ζηδκ ηαεανή νεοζημπμζήζζιδ αλία) πμο αάνοκε 

ηδκ Καηάζηαζδ οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ  ηςκ πνήζεςκ 2011 ηαζ 2010 ακένπεηαζ ζε € 0 ηαζ  € 0 

ακηίζημζπα. 

 

 

 

11. Σαιζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδύκαια αοηώκ 

 
  

                  2011                  2010 

Γζαεέζζια ζηζξ ηνάπεγεξ ηαζ ζημ ηαιείμ 57.508 90.036 

Βναποπνυεεζιεξ ηναπεγζηέξ ηαηαεέζεζξ 2.936.220 8.671.392 

ύκμθμ 2.993.728 8.761.428 

Ζ ιέβζζηδ έηεεζδ ζημκ πζζηςηζηυ ηίκδοκμ απυ ηα 

ηαιεζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια ηαοηίγεηαζ ιε ηδ 

θμβζζηζηή ημοξ αλία.    

   

 

12. Μεημπζηό ηεθάθαζμ    

  
Μεημπζηό 

ηεθάθαζμ 

Τπέν  

ημ άνηζμ 

    

Τπόθμζπμ 1 Ιακμοανίμο 2010  18.656.726 663.397 

Κίκδζδ πνήζδξ  -  - 

Τπόθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010  18.656.726 663.397 

    

Τπόθμζπμ 1 Ιακμοανίμο 2011  18.656.726 663.397 

Τπόθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2011  18.656.726 663.397 

 

1. Σμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνείαξ δζαζνείηαζ ζε 18.656.726 ιεημπέξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ 1 € 

εηάζηδ. Σμ οπέν ημ άνηζμ ακά ιεημπή ακένπεηαζ ζε € 0,036 ακά ιεημπή. Όθεξ μζ ιεημπέξ έπμοκ 

ελμθθδεεί μθμζπενχξ, έπμοκ δζηαίςια ρήθμο ηαζ ζοιιεηέπμοκ ζηα ηένδδ. 

2. Γζαπείνζζδ ηεθαθαίμο 

Απυ ηζξ δζαηάλεζξ πενί κμιμεεζίαξ ηςκ Ακςκφιςκ Δηαζνεζχκ, Κ.Ν. 2190/1920, επζαάθθμκηαζ 

πενζμνζζιμί ζε ζπέζδ ιε ηα ίδζα ηεθάθαζα πμο έπμοκ ςξ ελήξ: 

 

α) Ζ απυηηδζδ ζδίςκ ιεημπχκ, ιε ελαίνεζδ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ απυηηδζδξ ιε ζημπυ ηδκ δζακμιή 

ημοξ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ, δεκ ιπμνεί κα οπενααίκεζ ημ 10% ημο ηαηααθδιέκμο ιεημπζημφ 

ηεθαθαίμο ηαζ δεκ ιπμνεί κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ζε πμζυ 

ηαηχηενμ απυ ημ πμζυ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πνμζαολδιέκμο ιε ηα απμεειαηζηά βζα ηα μπμία δ 

δζακμιή ημοξ απαβμνεφεηαζ απυ ημκ Νυιμ. 

 

α) ε πενίπηςζδ πμο ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ Δηαζνείαξ, βίκεζ ηαηχηενμ απυ ημ ½ ημο 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα ζοβηαθέζεζ ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ, 

ιέζα ζε πνμεεζιία έλζ ιδκχκ απυ ηδκ θήλδ ηδξ πνήζδξ, πμο εα απμθαζίζεζ ηδκ θφζδ ηδξ Δηαζνείαξ 

ή ηδκ οζμεέηδζδ άθθμο ιέηνμο. 
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β) Όηακ ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ Δηαζνείαξ, ηαηαζηεί ηαηχηενμ ημο 1/10 ημο ιεημπζημφ 

ηεθαθαίμο ηαζ δ Γεκζηή οκέθεοζδ δεκ θαιαάκεζ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα, δ Δηαζνεία ιπμνεί κα θοεεί 

ιε δζηαζηζηή απυθαζδ ιεηά απυ αίηδζδ μπμζμοδήπμηε έπεζ έκκμιμ ζοιθένμκ. 

 

δ) Ζ ηαηααμθή εηδζίμο ιενίζιαημξ ζημοξ ιεηυπμοξ ζε ιεηνδηά, ηαζ ζε πμζμζηυ 35% ημοθάπζζημκ 

ηςκ ηαεανχκ ηενδχκ, ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ημο ηαηηζημφ απμεειαηζημφ ηαζ ημο ηαεανμφ 

απμηεθέζιαημξ απυ ηδκ επζιέηνδζδ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ζηδκ εφθμβδ αλία 

ημοξ, είκαζ οπμπνεςηζηή. Σμφημ δεκ έπεζ εθανιμβή, ακ έηζζ απμθαζζζεεί απυ ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ 

ηςκ ιεηυπςκ ιε πθεζμρδθία ημοθάπζζημκ 65% ημο ηαηααθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή ημ ιδ δζακειδεέκ ιένζζια ιέπνζ ημοθάπζζημκ πμζμζημφ 35% επί ηςκ ηαηά ηα 

ακςηένς ηαεανχκ ηενδχκ, ειθακίγεηαζ ζε εζδζηυ θμβανζαζιυ Απμεειαηζημφ πνμξ ηεθαθαζμπμίδζδ, 

εκηυξ ηεηναεηίαξ ιε ηδκ έηδμζδ κέςκ ιεημπχκ πμο παναδίδμκηαζ δςνεάκ ζημοξ δζηαζμφπμοξ 

ιεηυπμοξ. Σέθμξ, ιε πθεζμρδθία ημοθάπζζημκ 70% ημο ηαηααθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, δ 

Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ, ιπμνεί κα απμθαζίγεζ ηδκ ιδ δζακμιή ιενίζιαημξ. 

 

3. H Δηαζνεία ζοιιμνθχκεηαζ πθήνςξ ιε ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ πμο επζαάθθμκηαζ απυ ηδκ 

κμιμεεζία ζε ζπέζδ ιε ηα ίδζα ηεθάθαζα. 

 

4. Καηά ηδκ 31
δ
 Γεηειανίμο 2011 ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ εηαζνείαξ είκαζ ανκδηζηυ ιε 

ζοκέπεζα κα ζοκηνέπμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ εθανιμβήξ ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 47 ημο ΚΝ 

2190/1920. Οζ Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ έπμοκ εημζιαζηεί ιε δεδμιέκδ ηδκ ανπή ηδξ ζοκέπζζδξ 

ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ εηαζνείαξ επεζδή ζηδκ επζηείιεκδ Γεκζηή οκέθεοζδ 

ηςκ ιεηυπςκ ηδξ εηαζνείαξ εα θδθεμφκ υθα ηα ακαβηαία ιέηνα βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηδξ εηαζνείαξ. διεζχκεηαζ υηζ δ Μδηνζηή εηαζνεία επζαεααίςζε ηδ αμφθδζή 

ηδξ κα ζηδνίλεζ μζημκμιζηά ηδκ εηαζνεία βζα πενίμδμ ημοθάπζζημκ 12 ιδκχκ απυ ηδκ διενμιδκία 

έβηνζζδξ ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ ηδξ εηαζνείαξ.  

 

 

 

 

13. Απμεειαηζηά εύθμβδξ αλίαξ  

 
Απμεειαηζηά 

ακηζζηάειζζδξ 

1 Ιακμοανίμο 2010 58.590 

Μεηαθμνά ζηδκ Καηάζηαζδ οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ 580.897 

Απμηέθεζια επζιέηνδζδξ πνήζδξ (77.080) 

Φυνμξ εζζμδήιαημξ (115.117) 

31 Γεηειανίμο 2010 447.290 

  

1 Ιακμοανίμο 2011 447.290 

Μεηαθμνά ζηδκ Καηάζηαζδ οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ (166.730) 

Απμηέθεζια επζιέηνδζδξ πνήζδξ (975.805) 

Φυνμξ εζζμδήιαημξ 242.861 

31 Γεηειανίμο 2011 (452.384) 
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14. Λμζπά απμεειαηζηά 

 

Σαηηζηό 

απμεειαηζηό 

Δζδζηά 

απμεειαηζηά 

Αθμνμθόβδηα 

απμεειαηζηά 

ύκμθμ 

1 Ιακμοανίμο 2010 7.469.101 38.170 666.814 8.174.086 

Κίκδζδ πνήζδξ - - - - 

31 Γεηειανίμο 2010 7.469.101 38.170 666.814 8.174.086 

     

1 Ιακμοανίμο 2011 7.469.101 38.170 666.814 8.174.086 

Κίκδζδ πνήζδξ - - - - 

31 Γεηειανίμο 2011 7.469.101 38.170 666.814 8.174.086 

 

Δηδζίςξ, αθαζνείηαζ ημ 1/20 ημοθάπζζημκ ηςκ ηαεανχκ ηενδχκ, πνμξ ζπδιαηζζιυ ημο Σαηηζημφ 

απμεειαηζημφ, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά πνμξ ελίζςζδ, πνμ πάζδξ δζακμιήξ 

ιενίζιαημξ, ημο ηοπυκ πνεςζηζημφ οπμθμίπμο ημο θμβανζαζιμφ Απμηεθέζιαηα εζξ Νέμκ. Ο 

ζπδιαηζζιυξ ημο απμεειαηζημφ αοημφ ηαείζηαηαζ πνμαζνεηζηυξ, υηακ ημ φρμξ ημο θεάζεζ ημ 1/3 ημο 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. Σμ ηαηηζηυ απμεειαηζηυ πμο έπεζ ζπδιαηίζεζ δ εηαζνεία ακένπεηαζ ζημ 1/3 ημο 

ιεημπζημφ ηδξ ηεθαθαίμο. Σα εζδζηά απμεειαηζηά ζε πενίπηςζδ δζακμιήξ ημοξ θμνμθμβμφκηαζ ιε ημκ 

ηνέπμκηα ζοκηεθεζηή. 

Σα αθμνμθυβδηα απμεειαηζηά πενζθαιαάκμοκ απμεειαηζηά πμο έπμοκ ζπδιαηζζεεί αάζεζ ηςκ 

θμνμθμβζηχκ δζαηάλεςκ απυ ηα ηένδδ πνμδβμφιεκςκ πνήζεςκ ηαζ βζα ηα μπμία δεκ έπεζ ηαηααθδεεί 

μ ακαθμβχκ θυνμξ εζζμδήιαημξ. Ο ακαθμβχκ θυνμξ εα ηαηααθδεεί ακ ηα απμεειαηζηά αοηά 

δζακειδεμφκ ηαζ ιε ζοκηεθεζηή, ημ ζοκηεθεζηή πμο εα ζζπφεζ ηαηά ημ πνυκμ ηδξ δζακμιήξ. 

 

 

 
15. Πνμαθέρεζξ βζα πανμπέξ ζε ενβαγμιέκμοξ  
 

α) Απμγδιίςζδ Πνμζςπζημύ  
 2011 2010 

Πανμφζα αλία ιδ πνδιαημδμημοιέκςκ οπμπνεχζεςκ 11.954.260 11.229.396 

Μδ ακαβκςνζζιέκα ακαθμβζζηζηά ηένδδ   - 

Καεανή οπμπνέςζδ ακαβκςνζζιέκδ ζηδκ Καηάζηαζδ 

Υνδιαημμζημκμιζηήξ Θέζδξ 
11.954.260 11.229.396 

Πμζά ακαβκςνζζιέκα ζηδ Καηάζηαζδ οκμθζημύ 

Δζζμδήιαημξ 
  

Κυζημξ ηνέπμοζαξ απαζπυθδζδξ 827.241 1.090.121 

Συημξ ζηδκ οπμπνέςζδ 609.736 811.931 

Λμζπά 644.089 1.308.091 

ύκμθμ ελόδμο πμο ακαβκςνίζεδηε ζηδ Καηάζηαζδ 

οκμθζημύ Δζζμδήιαημξ  
2.081.066 3.210.143 

Μεηααμθέξ ζηδκ ηαεανή οπμπνέςζδ ακαβκςνζζιέκδ 

ζηδκ Καηάζηαζδ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Θέζδξ 
  

Καεανή οπμπνέςζδ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ πνήζδξ 11.229.396 14.791.151 

Πανμπέξ πθδνςεείζεξ (1.517.710) (3.129.685) 

Ακαθμβζζηζηή γδιζά/(ηένδμξ) 161.508 (3.642.188) 

φκμθμ ελυδμο πμο ακαβκςνίζεδηε ζηδ Καηάζηαζδ 

οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ  
2.081.066 3.210.118 
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Καεανή οπμπνέςζδ ζημ ηέθμξ ηδξ πνήζδξ 11.954.260 11.229.396 

 

   

   

Ακαθμβζζηζηέξ παναδμπέξ   

Πνμελμθθδηζηυ επζηυηζμ 4,75% 4,75% 

Μεθθμκηζηέξ αολήζεζξ ιζζεχκ 4,00% 4,00% 

Ακαιεκυιεκδ εκαπμιέκμοζα ενβαζζαηή γςή 11,5 11,5 

 

 

 

Β1) οκηαλζμδμηζηό πνόβναιια βζα ενβαγμιέκμοξ ιέπνζ 

ηδκ 31-12-2011 

31/12/2011 31/12/2010 

   

Πθήεμξ ζοιιεηεπυκηςκ   

   

Δνβαγυιεκμζ 596 620 

οκηαλζμφπμζ 36 29 

 632 649 

Μέζμξ υνμξ δθζηίαξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ     40 έηδ 39 έηδ 

οκμθζηυ πμζυ ηςκ ιζζεχκ 20.529.000 21.533.000 

   

 

 2011 2010 

Δφθμβδ αλία ημο πνμβνάιιαημξ 12.947.000 14.626.000 

οκμθζηή πανμφζα αλία ηδξ δέζιεοζδξ 12.302.000 14.682.000 

Καεανή οπμπνέςζδ  (645.000) 56.000 

Πμζμζηυ πνδιαημδυηδζδξ 105,24% 99,62% 

   

 

 

Πμζά ακαβκςνζζιέκα ζηδ Καηάζηαζδ οκμθζημύ 

Δζζμδήιαημξ 2011 2010 

Κυζημξ ηνέπμοζαξ απαζπυθδζδξ 883.000 976.000 

Συημξ ζηδκ οπμπνέςζδ 697.000 751.000 

Ακαιεκυιεκδ απυδμζδ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ (804.000) (845.000) 

ύκμθμ ελόδμο πμο ακαβκςνίζεδηε Καηάζηαζδ 

οκμθζημύ Δζζμδήιαημξ 776.000 882.000 
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Μεηααμθέξ ζηδκ ηαεανή οπμπνέςζδ ακαβκςνζζιέκδ 

ζηδκ Καηάζηαζδ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Θέζδξ 2011 2010 

 

Καεανή οπμπνέςζδ ηδκ 31 Ηακμοανίμο  56.000 440.000 

φκμθμ ελυδμο πμο ακαβκςνίζεδηε ζηδ Καηάζηαζδ 

οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ 776.000 882.000 

Πθδνςεείζεξ εζζθμνέξ (913.000) (1.051.000) 

Ακαθμβζζηζηή γδιζά (564.000) (215.000) 

Καεανή οπμπνέςζδ ηδκ 31 Γεηειανίμο (645.000) 56.000 

 

Ακαθμβζζηζηέξ παναδμπέξ                                                                                                                        

Ακαιεκυιεκδ απυδμζδ επεκδφζεςκ 5,50% 5,50% 

Πνμελμθθδηζηυ επζηυηζμ 4,70% 4,75% 

Μεθθμκηζηέξ αολήζεζξ ιζζεχκ 3,00% 4,00% 

Μεθθμκηζηέξ αολήζεζξ ζοκηάλεςκ 1,50% 1,875% 

Γδιμβναθζηυξ Πίκαηαξ EVK 2000 EVK 2000 

 

   

Δύθμβδ αλία πενζμοζζαηώκ ζημζπείςκ πνμβνάιιαημξ 2011 2010 

Δφθμβδ αλία πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ 1 Ηακμοανίμο 14.626.000 14.588.000 

Μεηααμθή - - 

Ακαιεκυιεκδ απυδμζδ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο 

πνμβνάιιαημξ 804.000 845.000 

Κακμκζηέξ εζζθμνέξ εηαζνείαξ 913.000 1.051.000 

Έηηαηηεξ εζζθμνέξ εηαζνείαξ - - 

Πθδνςεείζεξ πανμπέξ (1.756.000) (1.070.000) 

Ακαθμβζζηζηά ηένδδ (1.640.000) (788.000) 

Δύθμβδ αλία πενζμοζζαηώκ ζημζπείςκ 12.947.000 14.626.000 

   

 

Πανμύζα αλία δέζιεοζδξ ηαεμνζζιέκδξ πανμπήξ  2011 2010 

   

Πανμφζα αλία δέζιεοζδξ 1 Ηακμοανίμο 14.682.000 15.028.000 

Μεηααμθή  - - 

Κυζημξ ηνέπμοζαξ απαζπυθδζδξ 883.000 976.000 
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Κυζημξ ηυηςκ 697.000 751.000 

Πθδνςεείζεξ Πανμπέξ (1.756.000) (1.070.000) 

Ακαθμβζζηζηή Εδιζά (2.204.000) (1.003.000) 

Πανμύζα αλία δέζιεοζδξ  12.302.000 14.682.000 

 

 

Σμ πμζυ ηδξ απαίηδζδξ απυ ημ ζοκηαλζμδμηζηυ πνυβναιια  εονχ 645.000 βζα ηδκ πνήζδ 2011 ηαζ 

οπμπνέςζδξ εονχ 56.000 βζα ηδκ πνήζδ 2010, ειθακίγεηαζ ζηζξ θμζπέξ απαζηήζεζξ –οπμπνεχζεζξ 

ακηίζημζπα. 

Β2) οκηαλζμδμηζηό πνόβναιια βζα ενβαγμιέκμοξ πμο 

εκηάπεδηακ έςξ ημκ Οηηώανζμ 2010 

31/12/2011 31/12/2010 

   

Πθήεμξ ζοιιεηεπυκηςκ   

   

Δνβαγυιεκμζ 376 354 

οκηαλζμφπμζ 0 0 

 376 354 

Μέζμξ υνμξ δθζηίαξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ     39 έηδ 40 έηδ 

οκμθζηυ πμζυ ηςκ ιζζεχκ 10.070.000  9.681.000  

   

 2011 2010 

Δφθμβδ αλία ημο πνμβνάιιαημξ 357.000 0 

οκμθζηή πανμφζα αλία ηδξ δέζιεοζδξ 283.000 1.000 

Καεανή οπμπνέςζδ  74.000 1.000 

Πμζμζηυ πνδιαημδυηδζδξ 126,15% - 

   

 

 

Πμζά ακαβκςνζζιέκα ζηδ Καηάζηαζδ οκμθζημύ 

Δζζμδήιαημξ 2011 2010 

Κυζημξ ηνέπμοζαξ απαζπυθδζδξ 360.000 - 

Συημξ ζηδκ οπμπνέςζδ - - 

Ακαιεκυιεκδ απυδμζδ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ -10.000 - 

ύκμθμ ελόδμο πμο ακαβκςνίζεδηε Καηάζηαζδ 

οκμθζημύ Δζζμδήιαημξ 
350.000 - 
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Μεηααμθέξ ζηδκ ηαεανή οπμπνέςζδ ακαβκςνζζιέκδ 

ζηδκ Καηάζηαζδ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Θέζδξ 2011 2010 

 

Καεανή οπμπνέςζδ ηδκ 31 Ηακμοανίμο  
1.000 - 

φκμθμ ελυδμο πμο ακαβκςνίζεδηε ζηδ Καηάζηαζδ 

οκμθζημφ Δζζμδήιαημξ 
  

Πθδνςεείζεξ εζζθμνέξ 350.000 - 

Ακαθμβζζηζηή γδιζά -380.000 - 

Καεανή οπμπνέςζδ ηδκ 31 Γεηειανίμο -45.000 1.000 

 

Ακαθμβζζηζηέξ παναδμπέξ                                                                                                                        

Ακαιεκυιεκδ απυδμζδ επεκδφζεςκ 5,50% 5,50% 

Πνμελμθθδηζηυ επζηυηζμ 4,70% 4,75% 

Μεθθμκηζηέξ αολήζεζξ ιζζεχκ 3,00% 4,00% 

Μεθθμκηζηέξ αολήζεζξ ζοκηάλεςκ 1,50% 1,875% 

Γδιμβναθζηυξ Πίκαηαξ EVK 2000 EVK 2000 

 

   

Δύθμβδ αλία πενζμοζζαηώκ ζημζπείςκ πνμβνάιιαημξ 2011 2010 

Δφθμβδ αλία πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ 1 Ηακμοανίμο - - 

Μεηααμθή - - 

Ακαιεκυιεκδ απυδμζδ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο 

πνμβνάιιαημξ 
10.000 - 

Κακμκζηέξ εζζθμνέξ εηαζνείαξ 380.000 - 

Έηηαηηεξ εζζθμνέξ εηαζνείαξ - - 

Πθδνςεείζεξ πανμπέξ - - 

Ακαθμβζζηζηά ηένδδ -33.000 - 

Δύθμβδ αλία πενζμοζζαηώκ ζημζπείςκ 357.000 - 

   

 

Πανμύζα αλία δέζιεοζδξ ηαεμνζζιέκδξ πανμπήξ  2011 2010 

   

Πανμφζα αλία δέζιεοζδξ 1 Ηακμοανίμο 1.000 - 

Μεηααμθή  - - 

Κυζημξ ηνέπμοζαξ απαζπυθδζδξ 360.000 - 

Κυζημξ ηυηςκ - - 
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Πθδνςεείζεξ Πανμπέξ - - 

Ακαθμβζζηζηή Εδιζά -78.000 1.000 

Πανμύζα αλία δέζιεοζδξ  283.000 1.000 

 

 

 

16. Λμζπέξ αναποπνόεεζιεξ πνμαθέρεζξ   

   

   

 
Πνόζεεημζ θόνμζ από 

θμνμθμβζηό έθεβπμ 

Πνμαθέρεζξ βζα 

εκδεπόιεκεξ 

κμιζηέξ & άθθεξ 

οπμεέζεζξ 

   

Υπόλοιπο 1 Ιανοσαρίοσ 2010 1.828.477 0 

Χρέωζη / (πίζηωζη) ζηην Καηάζηαζη Σσνολικού 

Ειζοδήμαηος: 
  

Πνυζεεηεξ πνμαθέρεζξ ζηδκ πνήζδ 0 18.059.184 

Υνδζζιμπμζδεείζεξ πνμαθέρεζξ ζηδ πνήζδ (1.828.477) - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίοσ  2010 0 18.059.184 

   

Υπόλοιπο 1 Ιανοσαρίοσ 2011 0 18.059.184 

Χρέωζη / (πίζηωζη) ζηην Καηάζηαζη Σσνολικού 

Ειζοδήμαηος: 
  

Πνμαθέρεζξ ζηδκ πνήζδ βζα κμιζηέξ οπμεέζεζξ  1.500.000 5.891.529 

Πθδνςιή 0 (2.732.663) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίοσ  2011 1.500.000 21.218.050 

   

 

 

17. Κναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ   

   

 2011 2010 

Τπόθμζπμ  ζηδκ ανπή ηδξ πνήζδξ 364.521 390.698 

Πίζηςζδ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ (24.198) (26.177) 

Τπόθμζπμ ζημ ηέθμξ ηδξ πνήζδξ 340.323 364.521 

 

18. Διπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεώζεζξ   

   

 2011 2010 

Διπμνζηέξ οπμπνεχζεζξ 44.792.754 52.124.350 

Γμοθεοιέκα έλμδα 6.612.377 5.601.563 

Τπμπνεχζεζξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ ηαζ θμζπμί θυνμζ 3.619.396 3.963.027 

Πνμαθέρεζξ 2.310.878 2.996.290 

Λμζπέξ οπμπνεχζεζξ 8.297.774 9.486.819 

ύκμθμ 65.633.179 74.172.049 
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Όθεξ μζ ακςηένς οπμπνεχζεζξ είκαζ ελμθθδηέεξ εκηυξ ηνζχκ ιδκχκ ηαηά ιέζμκ υνμ απυ ηδκ 

διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ. 

 

 

19. Γάκεζα από ζοκδεδειέκα ιένδ 

 

 Μζςο 
επιτόκιο 

2011 Μζςο 
επιτόκιο 

2010 

Δάνειο NFI 1 5,58% 235.000.000 5,461% 126.622.372 
Δάνειο NFI –NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ ΑΕ 

  

5,461% 70.000.000 
Δάνειo NTCE2 1,38% 51.951.247 0,79% 28.212.810 
Δάνειo NTCE–ΜΑΚΑΝ ΑΕ 

  

0,81% 11.887.058 
Δάνειo NTCE–NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ ΑΕ 

  

0,78% 26.476.729 

Σφνολο  286.951.247  263.198.969 

 

 

1. Δάνειο με ημερομηνία ςφμβαςησ 16.11.2011 , ποςοφ € 235.000.000 , περίοδοσ εκτοκιςμοφ και 
πληρωμήσ τόκων ανά τρίμηνο, διάρκεια ςφμβαςησ μζχρι Νοζμβριο 2012 με αυτόματη ανανζωςη 
για ζνα ζτοσ ακόμα, τα δφο μζρη μποροφν να αποπληρϊςουν το δάνειο κατά την λήξη τησ περιόδου 
εκτοκιςμοφ μερικά ή ολικά, επιτόκιο EURIBOR 3M + 5.00%. Οι εκτιμϊμενοι τόκοι μζχρι το τζλοσ τησ 
επόμενησ χρήςεωσ και με επιτόκιο το επιτόκιο τησ ημερομηνίασ ιςολογιςμοφ ανζρχονται ςε € 
 15.010.000 (2010: 12.406.000  ) 
 
Μία αφξηςη / μείωςη των επιτοκίων κατά 50 bp (μονάδεσ βάςησ), η οποία κρίνεται εφλογη κατά τισ 
31/12/2011 και 31/12/2010, θα είχε ωσ ςυνζπεια τα καθαρά αποτελζςματα και η καθαρή θζςη τησ 
Εταιρείασ να μειωθοφν /αυξηθοφν κατά € 940.000 και  € 728.388 αντίςτοιχα. 

 

 

2. Δάνειο με ημερομηνία ςφμβαςησ 20.04.2005, όριο χρηματοδότηςησ μζχρι ποςοφ € 100.000.000 
απροςδιόριςτησ λήξησ και με δικαίωμα και από τα δφο μζρη να προβοφν ςε αποπληρωμή 
οποτεδήποτε, επιτόκιο EURIBOR 1M + 0.25% ςτο ημερήςιο υπόλοιπο. Οι εκτιμϊμενοι τόκοι μζχρι το 
τζλοσ τησ επόμενησ χρήςεωσ και με επιτόκιο το επιτόκιο τησ ημερομηνίασ ιςολογιςμοφ ανζρχονται 
ςε  826.000 €  (2011 : € 867.133 ). 

Μία αφξηςη / μείωςη των επιτοκίων κατά 50 bp (μονάδεσ βάςησ) κατά τισ χρονιζσ 2011 και 2010 
αντίςτοιχα, η οποία κρίνεται εφλογη κατά τισ ημερομηνίεσ αυτζσ, θα είχε ωσ ςυνζπεια τα καθαρά 
αποτελζςματα και η καθαρή θζςη τησ Εταιρείασ να μειωθοφν /αυξηθοφν κατά € 313.715 και  € 
242.920 αντίςτοιχα. 
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20. Έλμδα 2011 2010 

 
Κόζημξ 

πςθδεέκηςκ 

Έλμδα 

δζάεεζδξ 

Έλμδα 

δζμίηδζδξ ύκμθμ 

Κόζημξ 

πςθδεέκηςκ 

Έλμδα 

δζάεεζδξ 

Έλμδα 

δζμίηδζδξ ύκμθμ 

Πανμπέξ ζε ενβαγμιέκμοξ 15.208.346  16.745.847  16.984.197  48.938.390  17.337.044  17.678.168  14.486.498  49.501.710  

Ακαθχζεζξ οθχκ 168.946.098    168.946.098  157.972.017  0  0  157.972.017  

Απυζαεζδ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ 4.032.062  5.132.497  5.178.261  14.342.820  5.993.704  5.543.671  3.729.644  15.267.019  

Δπζζηεοέξ ηαζ ζοκηδνήζεζξ  1.616.164  410.999  255.796  2.282.959  1.038.042  604.446  236.526  1.879.015  

Απμιείςζδ απαζηήζεςκ  727.010   727.010  0  2.263.951  0  2.263.951  

Αζθάθζζηνα 455.683  140.107  187.031  782.821  299.186  106.477  96.182  501.845  

Ζθεηηνζηυ νεφια - Φςηαένζμ 2.171.566  590.716  361.880  3.124.162  1.078.262  1.099.968  645.057  2.823.287  

Σδθεπζημζκςκίεξ 46.003  272.928  280.004  598.935  41.777  157.009  191.190  389.977  

Δκμίηζα θεζημονβζηχκ ιζζεχζεςκ 220.866  2.721.190  552.819  3.494.875  170.818  2.675.081  575.640  3.421.539  

Απμεήηεοηνα 0  3.016.894  0  3.016.894  0  3.407.778  0  3.407.778  

Έλμδα ιεηαθμνχκ 101.060  9.419.841  171.016  9.691.917  118.763  9.464.828  93.660  9.677.251  

Έλμδα ηαλζδζχκ 43.843  601.082  413.764  1.058.689  46.596  473.195  281.044  800.835  

Έλμδα πνμαμθήξ ηαζ δζαθήιζζδξ 20.118  70.313.930  151.446  70.485.494  14.374  73.970.917  169.948  74.155.240  

Πνμιήεεζεξ ζε ηνίημοξ 0  14.786.935  0  14.786.935  0  16.515.582  0  16.515.582  

Ακαθχζζια οθζηά 142.022  1.356.135  49.598  1.547.755  75.395  923.865  21.266  1.020.526  

Λμζπά 1.797.138  31.348.976  3.357.461  36.503.576  1.539.808  39.164.424 4.877.718  45.581.950  

οκμθζηό ηόζημξ πςθδεέκηςκ, 

ελόδςκ δζμίηδζδξ ηαζ δζάεεζδξ 
194.800.969 157.585.087 27.943.273 380.329.329 185.725.786 174.049.360 25.404.373 385.179.519 
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21.  Πανμπέξ ζε ενβαγμιέκμοξ 
  

 
2011 2010 

Μζζεμί ηαζ διενμιίζεζα 36.482.069 37.351.089 

Έλμδα ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ 8.482.815 8.562.241 

Λμζπέξ πανεπυιεκεξ πανμπέξ 3.968.986 3.841.670 

Κυζημξ πνμβναιιάηςκ ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ 2.081.067 3.210.143 

ύκμθμ 51.014.937 52.965.143 

Μείμκ : Υνεχζεζξ ζε ηνίημοξ  2.076.547 3.463.433 

ύκμθμ 48.938.390 49.501.710 

 

 

22. Έζμδα από ζοιιεημπέξ   

 2011 2010 

Έζμδα επεκδφζεςκ (ιενίζιαηα) απυ ζοιιεημπέξ 102.352 3.167.971 

                                                                 

 

23.  Λμζπά ηένδδ / (γδιίεξ) ηαεανά   

 2011 2010 

Λμζπά έλμδα - -562.432 

Λμζπά έζμδα 163.444 459.404 

 163.444 -103.028 

 

 

24. Καεανό πνδιαημμζημκμιζηό ηόζημξ   

   

 2011 2010 

Σόημζ έλμδα   

Συημζ δακείςκ 13.278.769 8.433.631 

Λμζπά πνδιαημμζημκμιζηά έλμδα 230.863 314.581 

 13.509.632 8.748.212 

Συημζ ειπμνζηχκ απαζηήζεςκ (107.738) (190.285) 

Συημζ απυ αναποπνυεεζιεξ ηναπεγζηέξ ηαηαεέζεζξ  (12.321) (10.716) 

Καεανό πνδιαημμζημκμιζηό ηόζημξ 13.389.573 8.547.211 
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25. Φόνμξ εζζμδήιαημξ 
 

 
2011 2010 

Σνέπςκ θυνμξ εζζμδήιαημξ 10.006.221 21.460.316 

Γζαθμνά θμνμθμβζημφ εθέβπμο 505.254 341.380 

Πνυαθερδ δζαθμνάξ θμνμθ.εθέβπμο 2007 Nestle Δθθθάξ 1.500.000 
 

Έηηαηηδ εζζθμνά ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ 
 

7.136.461 

Ακαααθθυιεκμξ θυνμξ 1.643.648 (4.639.308) 

ύκμθμ 13.655.123 24.298.849 

 
  

 

Ο θυνμξ, επί ηςκ ηενδχκ πνμ θυνςκ ηδξ Δηαζνίαξ, δζαθένεζ απυ ημ εεςνδηζηυ πμζυ πμο εα 

πνμέηοπηε πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ ζηαειζζιέκμ ιέζμ ζοκηεθεζηή θυνμο. Ζ δζαθμνά έπεζ ςξ ελήξ: 

  

 
2011 2010 

Κένδδ πνμ θυνςκ  31.534.873  30.158.528  

Φυνμξ ιε αάζδ ημκ ηνέπμκηα ζοκηεθεζηή 20% (2010:24%) 6.306.975  7.238.047  

Φυνμξ θμνμθμβζημφ εθέβπμο 505.254  168.530  

Πνυαθερδ θυνμο θμνμθμβζημφ εθέβπμο 
 

1.500.000  
 

Μυκζιεξ θμνμθμβζηέξ δζαθμνέξ 3.216.344  1.608.861  

Έζμδα ιδ οπμηείιεκα ζε θμνμθμβία  
 

-593.681  

Μδ ακαβκχνζζδ θμνμθμβζηδξ γδιζάξ 
 

2.667.000  

Έηηαηηδ εζζθμνά ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ 
 

7.136.461  

Φυνμξ ζε ηεηιανηυ εζζυδ.απυ ιεηααίααζδ Οιίθμο 

Γδι/ηχκ  
5.241.118  

Δπίδναζδ απυ αθθαβή ζοκηεθεζηχκ θμνμθμβίαξ 
 

207.825  

Λμζπά 2.126.550  13.886  

Γζαβναθή θυνμο ιενζζιάηςκ 
 

610.802  

Φόνμξ 13.655.123 24.298.849 

 

Πναβιαηζηόξ ζοκηεθεζηήξ                                                                         43%                       81% 

  

 

 

26. Δκδεπόιεκεξ Τπμπνεώζεζξ 

 

Ζ Δηαζνεία έπεζ ςξ εκδεπυιεκεξ οπμπνεχζεζξ  ηζξ ηαηςηένς: 
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1. Φμνμθμβζηέξ Τπμεέζεζξ: 

 

α) Οζ ακέθεβηηεξ θμνμθμβζηά πνήζεζξ βζα ηδκ εηαζνεία, είκαζ μζ πνήζεζξ 2008 έςξ ηαζ 2010, μζ πνήζεζξ  

2009  έςξ ηαζ 2010 βζα ηδ Nestle Δθθάξ Παβςηά ΑΔ ηαζ δ πνήζδ 2010 βζα ηδ ΜΑΚΑΝ ΑΔ, βζα ηζξ 

μπμίεξ δ Δηαζνεία δε ζπδιάηζζε ζπεηζηή πνυαθερδ ζε αάνμξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ πνήζδξ.  

Βνίζηεηαζ ζε ελέθζλδ απυ ημ κυιζιμ εθεβηηή ηδξ εηαζνείαξ δ ενβαζία θμνμθμβζηήξ ζοιιυνθςζδξ βζα 

ηδ πνήζδ ημο 2011 ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 83 πανάβναθμξ 5 ημο Κχδζηα Φμνμθμβίαξ Δζζμδήιαημξ. 

 

α) ηζξ 29 Φεανμοανίμο 2012 ηαζ ζηζξ 14 Μανηίμο 2012 μθμηθδνχεδηε μ θμνμθμβζηυξ έθεβπμξ ηδξ 

πνήζεςξ 2007 ηαζ ελεδυεδζακ ημ ζπεηζηυ θφθθμ εθέβπμο Δζζμδήιαημξ ηαζ πνάλδ ηαηαθμβζζιμφ 

Σεθχκ Υανημζήιμο. φιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαηαθμβίζηδηε πμζυ € 7,6 εηαη.πενίπμο ακαθμνζηά ιε 

πανααάζεζξ ημο Κχδζηα Νυιμο Σεθχκ Υανημζήιμο, ηαηά ημκ ζζπονζζιυ ηςκ θμνμθμβζηχκ ανπχκ, 

εκχ απυ ημ θφθθμ εθέβπμο θυνμο εζζμδήιαημξ πνμηφπημοκ θμβζζηζηέξ δζαθμνέξ φρμοξ € 8 εηαη. 

πενίπμο δδθαδή θυνμξ ιε ζοκηεθεζηή 25% πμζμφ € 2 εηαη. πενίπμο πθέμκ πνυζηζια ηαζ 

πνμζαολήζεζξ. Ζ Γζμίηδζδ ηδξ εηαζνείαξ απμθάζζζε κα πνμζθφβεζ δζηαζηζηχξ βζα ημ εέια ημο 

πανημζήιμο εεςνχκηαξ ημοξ ζζπονζζιμφξ ηςκ θμνμθμβζηχκ ανπχκ ααάζζιμοξ, εκχ βζα ημ εζζυδδια 

γήηδζε ιε επζζημθή ηδξ ζοκάκηδζδ ιε ημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ αζημφιεκδ ζδιακηζηέξ 

ηνμπμπμζήζεζξ ημο ζπεηζημφ θφθθμο εθέβπμο (ιείςζδ ηςκ θμβζζηζηχκ δζαθμνχκ), δζαθμνεηζηά εα 

πνμζθφβεζ δζηαζηζηχξ ηαζ βζα ημ εέια αοηυ. Ζ ζπδιαηζζεείζα πνυαθερδ βζα θυνμ εζζμδήιαημξ 

φρμοξ € 1,5 εηαημιιφνζα εεςνείηαζ επανηήξ. 

 

2. Δπίδζηεξ οπμεέζεζξ:  

Αθμνά  πνυζηζια ηδξ Δπζηνμπήξ Ακηαβςκζζιμφ : 

 

α1. Σμ Γζμζηδηζηυ Δθεηείμ Αεδκχκ ελέδςζε απυθαζδ επί ηδξ πνμζθοβήξ ηδξ εηαζνίαξ ηαηά 

ηδξ οπ΄ανζε. 369/V/2007 απυθαζδξ ηδξ Eπζηνμπήξ Ακηαβςκζζιμφ ιε ηδκ μπμία δ ηεθεοηαία 

ηδξ είπε επζαάθεζ πνυζηζιμ βζα μνζγυκηζα ζφιπναλδ πενί ηα 6.188.000 εονχ, ημ μπμίμ ιείςζε 

ημ πνυζηζιμ ζηα 4.125.931 εονχ. Ζ εηαζνία έπεζ ήδδ αζηήζεζ αίηδζδ ακαίνεζδξ εκχπζμκ ημο 

ηΔ. 

α2. Δπί ηδξ πνμζθοβήξ ηδξ εηαζνείαξ ηαηά ηδξ οπ΄ανζε. 434/V/2009 απυθαζδξ ηδξ Δπ. 

Ακηαβςκζζιμφ ιε ηδκ μπμία είπε επζαθδεεί πνυζηζιμ ζοκμθζηά 29.951.665,00 εονχ,  

εηδυεδηε δ οπ’ ανζε. 2265/2010 απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ Δθεηείμο Αεδκχκ ιε ηδκ μπμία 

έβζκε εκ ιένεζ δεηηή δ πνμζθοβή ηδξ, αηονχεδηε ηιήια ημο πνμζηίιμο πμο αθμνά ζηδκ 

αβμνά θζακζηήξ εονχ 29.786.764 ηαζ δζαηάπεδηε δ ακαπμιπή ζηδκ Δπ. Ακηαβςκζζιμφ 

πνμηεζιέκμο κα βίκεζ επζιέηνδζή ημο πςνζζηά βζα ηζξ πανααάζεζξ ημο άνενμο 1 παν. 1 

(εκανιμκζζιέκδ πναηηζηή) ηαζ  ημο άνενμο 2 (ηαηάπνδζδ δεζπυγμοζαξ εέζδξ). Ζ Δπ. 

Ακηαβςκζζιμφ πνμέαδ ζε απθυ επζιενζζιυ δζαηδνχκηαξ αιεηάαθδημ ημ φρμξ ημο ανπζημφ 

πνμζηίιμο.  Δπί ηδξ ζπεηζηήξ αοηήξ απυθαζδξ ηδξ Δπ. Ακηαβςκζζιμφ δ εηαζνεία έπεζ αζηήζεζ 

κέα πνμζθοβή,  εκχ δ άκς απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ Δθεηείμο έπεζ ήδδ πνμζαθδεεί ιε 

αίηδζδ ακαίνεζδξ εκχπζμκ ημο ηΔ.  Ζ εηαζνεία  έπεζ ηαηααάθεζ ημ ζφκμθμ ημο πνμζηίιμο, ημ 

μπμίμ εεςνεί ακαηηήζζιμ. 

Οζ Νμιζημί φιαμοθμζ ηαζ δ Γζμίηδζδ ηδξ εηαζνείαξ εηηζιμφκ υηζ μζ ακςηένς επίδζηεξ ηαζ κμιζηέξ 

οπμεέζεζξ εα ηεθεζζδζηίζμοκ πνμξ υθεθμξ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ δε ζπδιάηζζε ζπεηζηέξ 

πνμαθέρεζξ ζε αάνμξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ πνήζδξ. 
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27.  οκαθθαβέξ ιε ζοκδεδειέκα ιένδ 

Σα ζοκδεδειέκα ιένδ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ ηα ελήξ: 

Nestle Waters Direct Δθθάξ Ύδαηα Α.Δ., Όιζθμξ Γδιδηνζαηχκ Δθθάδμξ ηαεχξ ηαζ υθεξ μζ εηαζνείεξ 

ημο Οιίθμο Nestle ζημ ελςηενζηυ.  Δπίζδξ ηα Μέθδ ημο Γ.., δ Γζμίηδζδ ηαζ ηα Γζεοεοκηζηά ηεθέπδ 

ηδξ Δηαζνείαξ  ηαζ υθμο ημο Οιίθμο.  

 

Οζ ζοκαθθαβέξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ιε ηα ζοκδεδειέκα ιένδ είκαζ μζ ελήξ: 

(α) Θοβαηνζηέξ εηαζνείεξ 2011 2010 

 Πςθήζεζξ αβαεχκ                113.908           3.949.743 

 Πςθήζεζξ παβίςκ                                                                   100                  2.829 

 Πςθήζεζξ οπδνεζζχκ                                                                     176.061            2.517.127 

 Αβμνέξ οπδνεζζχκ     164.035             213.548 

 Αβμνέξ αβαεχκ            27.231               130.495 

 Αβμνέξ Παβίςκ -                 6.836 

 Απαζηήζεζξ               53.176            1.525.662 

 Τπμπνεχζεζξ         69.071             126.727 

 

 

(α) οββεκείξ εηαζνείεξ   

 Πςθήζεζξ οπδνεζζχκ       4.405.657            5.537.882 

 Αβμνέξ αβαεχκ            27.779                        25.546 

 Αβμνέξ οπδνεζζχκ            21.403                       - 

 Απαζηήζεζξ        1.233.440             1.962.512 

          Τπμπνεχζεζξ                                    9.161 

(β) Δηαζνείεξ ημο δζεεκμύξ Οιίθμο   

 Πςθήζεζξ αβαεχκ     4.193.594              150.971 

 Πςθήζεζξ παβίςκ            47.516                  - 

 Πςθήζεζξ οπδνεζζχκ             2.079.661               537.426 

 Αβμνέξ αβαεχκ                                 92.433.196          77.535.280 

 Αβμνέξ παβίςκ          26.118         - 

 Αβμνέξ οπδνεζζχκ   26.159.912          21.100.417 

 Απαζηήζεζξ         723.634               356.120 

 Τπμπνεχζεζξ 296.837.764        138.329.877 

 

(δ) 

 

Αιμζαέξ ιεθώκ Γζμζηδηζημύ οιαμοθίμο ηαζ 

Γζεοεοκηζηώκ ζηεθεπώκ   

 Βναποπνυεεζιεξ πανμπέξ 3.996.898 4.253.842 
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 Πανμπέξ ιεηά ηδκ έλμδμ απυ ηδκ οπδνεζία 633.220 105.290 

  4.630.118 4.359.132   

 

 

 

 

28.  Γεζιεύζεζξ βζα ιζζεώιαηα θεζημονβζηώκ ιζζεώζεςκ 

 

Σα ιεθθμκηζηά εθάπζζηα ιζζεχιαηα αάζεζ ιδ αηονχζζιςκ θεζημονβζηχκ ιζζεχζεςκ έπμοκ ςξ ελήξ: 

 

 2011 2010 

Μέπνζ έκα έημξ 
1.732.158 

 
2.045.995 

Απυ έκα έςξ πέκηε έηδ 7.447.517 4.117.213 

Μεηά ηα πέκηε έηδ - 1.780.892 

ύκμθμ 9.179.675 7.944.100 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

29.  Γεβμκόηα ιεηά ηδκ διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμύ 

 

 

 

Οζ πανμφζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ εβηνίεδηακ απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ ηδκ 7
δ
 

Μαΐμο 2011  ηαζ οπυηεζκηαζ ζηδκ έβηνζζδ ηδξ Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, δ μπμία ιε αάζδ ημ 

κυιμ ηαζ ημ ηαηαζηαηζηυ έπεζ δζηαίςια κα ηζξ ηνμπμπμζεί. 

  

 

30. Αιμζαή εθεβηηώκ 

Οζ αιμζαέξ ηςκ εθεβηηχκ βζα ηδ πνήζδ  2011 ακήθεακ ζε 105.000 εονχ βζα ημκ ηαηηζηυ έθεβπμ ηαζ ζε 

90.000 εονχ βζα ηδκ θμνμθμβζηή ζοιιυνθςζδ. Πένακ αοηχκ δεκ πανέπμκηαζ άθθεξ οπδνεζίεξ. 

 

 

31. ύκμθμ Ιδίςκ Κεθαθαίςκ 

 

Καηά ηδκ 31
δ
 Γεηειανίμο 2011 ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ εηαζνείαξ είκαζ ανκδηζηυ ιε 

ζοκέπεζα κα ζοκηνέπμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ εθανιμβήξ ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 47 ημο ΚΝ 

2190/1920. Οζ Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ έπμοκ εημζιαζηεί ιε δεδμιέκδ ηδκ ανπή ηδξ ζοκέπζζδξ ηδξ 
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επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ εηαζνείαξ επεζδή ζηδκ επζηείιεκδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ 

ιεηυπςκ ηδξ εηαζνείαξ εα θδθεμφκ υθα ηα ακαβηαία ιέηνα βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ 

εηαζνείαξ. διεζχκεηαζ υηζ δ Μδηνζηή εηαζνεία επζαεααίςζε ηδ αμφθδζή ηδξ κα ζηδνίλεζ μζημκμιζηά 

ηδκ εηαζνεία βζα πενίμδμ ημοθάπζζημκ 12 ιδκχκ απυ ηδκ διενμιδκία έβηνζζδξ ηςκ Οζημκμιζηχκ 

Καηαζηάζεςκ ηδξ εηαζνείαξ.  

 

 

32. Δπακαδζαηύπςζδ ηςκ  Οζημκμιζηώκ Καηαζηάζεςκ ηδξ πνήζεςξ 2010 

Ζ απμννυθδζδ ηςκ  εοβαηνζηχκ  εηαζνεζχκ « Nestle Δθθάξ Παβςηά Α.Δ.»  ηαζ  « ΜΑΚΑΝ  Α.Δ.» 

απυ ηδκ εηαζνεία ζηδκ ηνέπμοζα πνήζδ , επέθενε ηδκ ακάβηδ επακαδζαηφπςζδξ ηςκ δδιμζζεοιέκςκ 

αημιζηχκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ βζα ηδκ πνήζδ ημο 2010,  ιε ηδκ ζοιπενίθδρδ ζε 

αοηέξ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ  πνμακαθενμιέκςκ εηαζνεζχκ , χζηε αοηέξ κα είκαζ ζοβηνίζζιεξ ιε ηζξ  

Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ ηδξ πνήζδξ 2011. Οζ ιεηααμθέξ έπμοκ ςξ ελήξ: 

Καηάζηαζδ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Θέζδξ 

 

 

 

Δημοζιεσμένα 
ζηοιτεία 
Εηαιρείας 
31/12/2010 

Προζαρμογές 
από 

απορρόθηζη 
θσγαηρικών 

Ενδοεηαιρικές 
ζσναλλαγές  

Αναμορθωμένα 
ζηοιτεία 

Εηαιρείας 
31/12/2010 

 

     
 

    ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

    Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό 

    Δκζχιαηα πάβζα 30.808.286 47.726.862 
 

78.535.148 

Λμζπά αΰθα  πενζμοζζαηά 

ζημζπεία 
5.993.525 112.751.816 

 
118.745.341 

Δπεκδφζεζξ ζε εοβαηνζηέξ 

εηαζνείεξ 
152.625.225 -147.537.597 

 
5.087.628 

Δπεκδφζεζξ ζε ζοββεκείξ ηαζ 

θμζπέξ εηαζνείεξ 
191.438 0 

 
191.438 

Ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ 

απαζηήζεζξ 
6.082.617 -2.381.494 

 
3.701.123 

Διπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ 1.574.110 10.335.421   11.909.531 

ύκμθμ ιαηνμπνόεεζιμο 

εκενβδηζημύ 
197.275.201 20.895.008   218.170.209 

Κοηθμθμνμύκ Δκενβδηζηό 
    

Απμεέιαηα 22.368.039 6.945.530 
 

29.313.569 

Διπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ 78.165.623 30.563.242 
 

108.728.865 

Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά 

ζημζπεία 
724.932 0 

 
724.932 

Σαιζαηά δζαεέζζια ηαζ 

ζζμδφκαια αοηχκ 
5.023.087 3.738.343   8.761.430 

ύκμθμ ηοηθμθμνμύκημξ 

εκενβδηζημύ 
106.281.681 41.247.115 

 
147.528.796 
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ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 303.556.882 62.142.123   365.699.005 

 

 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

    

Ίδζα Κεθάθαζα 
    

Μεημπζηυ ηεθάθαζμ 18.656.726 0 
 

18.656.726 

Τπέν ημ άνηζμ 663.397 0 
 

663.397 

Απμεειαηζηά εφθμβδξ αλίαξ 447.290 0 
 

447.290 

Λμζπά απμεειαηζηά  6.923.726 1.250.360 
 

8.174.086 

Κένδδ εζξ κέμ 21.340.953 -61.805.067   -40.464.114 

ύκμθμ  Ιδίςκ Κεθαθαίςκ  48.032.092 -60.554.707   -12.522.615 

Τπμπνεώζεζξ 
    

Μαηνμπνόεεζιεξ οπμπνεώζεζξ 
    

Πνμαθέρεζξ βζα πανμπέξ ζε 

ενβαγμιέκμοξ 
10.873.579 355.817 

 
11.229.396 

Κναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ 
 

364.521 
 

364.521 

ύκμθμ ιαηνμπνόεεζιςκ 

οπμπνεώζεςκ 
10.873.579 720.338   11.593.917 

Βναποπνόεεζιεξ οπμπνεώζεζξ 
    

Διπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ 

οπμπνεχζεζξ 
61.512.209 12.659.840 

 
74.172.049 

Βναποπνυεεζια δάκεζα 

(ζοκδεδειέκα ιένδ) 
154.835.182 108.363.788 

 
263.198.970 

Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά 

ζημζπεία 
144.035 0 

 
144.035 

Σνέπμοζα θμνμθμβζηή 

οπμπνέςζδ 
10.715.427 338.038 

 
11.053.465 

Λμζπέξ αναποπνυεεζιεξ 

πνμαθέρεζξ 
17.444.358 614.826   18.059.184 

ύκμθμ αναποπνόεεζιςκ 

οπμπνεώζεςκ 
244.651.211 121.976.492   366.627.703 

ύκμθμ οπμπνεώζεςκ 255.524.790 122.696.830 
 

378.221.620 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

303.556.882 62.142.123   365.699.005 
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Κατάςταςη Συνολικοφ  Ειςοδήματοσ  

Κφηθμξ ενβαζζχκ 350.066.649 70.753.665 420.820.314 

Κυζημξ πςθδεέκηςκ (139.796.915) (45.928.871) (185.725.786)

Μζηηό ηένδμξ 210.269.734 24.824.794 235.094.528 

Έλμδα δζάεεζδξ (144.217.098) (29.832.262) (174.049.360)

Έλμδα δζμίηδζδξ (22.249.769) (3.154.604) (25.404.373)

Έζμδα απυ ζοιιεημπέξ 4.112.971 0 (945.000) 3.167.971 

Λμζπά ηένδδ/ Εδιζέξ (ηαεανά) 234.636 (337.664) (103.028)

Λεζημονβζηό ηένδμξ 48.150.474 (8.499.736) (945.000) 38.705.738 

Υνδιαημμζημκμιζηά έλμδα (4.369.110) (4.178.101) (8.547.211)

Κένδμξ πνμ θόνςκ 43.781.364 (12.677.837) (945.000) 30.158.527 

Φυνμξ εζζμδήιαημξ (23.977.283) (321.566) (24.298.849)

Κένδμξ πενζόδμο 19.804.081 (12.999.403) (945.000) 5.859.678 

Λμζπά οκμθζηά Δζζμδήιαηα

Ακαθμβζζηζηά ηένδδ ηαζ γδιίεξ απυ πνμβνάιιαηα ηαεανζζιέκςκ πανμπχκ (απμγδιίςζδ πνμζςπζημφ)786.919 2.855.269 3.642.188 

Ακαθμβζζηζηά ηένδδ ηαζ γδιίεξ απυ πνμβνάιιαηα ηαεανζζιέκςκ πανμπχκ (ζοκηαλζμδμηζηυ)215.000 0 215.000 

Ακηζζηαειίζεζξ ηαιζαηχκ νμχκ 503.817 0 503.817 

Φυνμξ εζζμδήιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ζημζπεία ημο ζοκμθζημφ εζζμδήιαημξ(242.119) (570.854) (812.973)

1.263.617 2.284.415 3.548.032 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ 21.067.698 (10.714.988) (945.000) 9.407.710 

Δημοζιεσμένα 

ζηοιτεία Εηαιρείας 

31/12/2010

Προζαρμογές 

από 

απορρόθηζη 

θσγαηρικών

Ενδοεηαιρικές 

ζσναλλαγές 

Αναμορθωμένα 

ζηοιτεία Εηαιρείας 

31/12/2010
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Κατάςταςη μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
  (πμζά ζε ΔΤΡΩ εηηόξ ακ ακαθένεηαζ δζαθμνεηζηά) 

     

 

Μεημπζηό 

ηεθάθαζμ 

Τπέν 

ημ 

άνηζμ 

Λμζπά 

απμεειαηζηά 

Απμεειαηζηά 

εύθμβδξ 

αλίαξ 

Κένδδ εζξ 

κέμ 

ύκμθμ 

Ιδίςκ 

Κεθαθαίςκ 

Τπόθμζπμ 1 Ιακμοανίμο 2010 18.656.726 663.397 6.923.726 58.590 112.061.955 138.364.394 

Σσγκενηρωηικά ζσνολικά ειζοδήμαηα 

περιόδοσ 
      388.700 20.678.997 21.067.697 

Μένζζια         (111.400.000) (111.400.000) 

Τπόθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010 18.656.726 663.397 6.923.726 447.290 21.340.952 48.032.091 

       Προσαρμογές από απορρόυηση θσγατρικών - - 1.250.360   (61.805.066) (60.554.706) 

Αναμορθωμένα ζηοιτεία Εηαιρείας 
31/12/2010 18.656.726 663.397 8.174.086 447.290 

 

(40.464.114) 

 

(12.522.615) 
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Καηάζηαζδ ηαιζαηώκ νμώκ βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε 31 Γεηειανίμο

 (πμζά ζε ΔΤΡΩ εηηόξ ακ ακαθένεηαζ δζαθμνεηζηά)

Κένδδ πνμ θόνςκ 43.781.364 (13.622.836) 30.158.528 

Πνμζανιμβέξ:

Απμζαέζεζξ εκζςιάηςκ παβίςκ 2.771.024 8.055.428 10.826.452 

Απμζαέζεζξ αΰθςκ πενζμοζζαηχκ 3.281.567 1.159.000 4.440.567 

Έζμδα απυ ζοιιεημπέξ (4.112.971) 0 945.000 (3.167.971)

Εδιίεξ απυ ηδκ πχθδζδ εκζςιάηςκ 128.586 701.964 830.550 

Υνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ 4.369.110 4.368.385 8.737.495 

Απμζαέζεζξ ηναηζηχκ (26.177) (26.177)
50.218.680 635.765 945.000 51.799.445 

Μεηααμθέξ ζημ ηεθάθαζμ ηίκδζδξ 0 

Μείςζδ/ (αφλδζδ) απμεειάηςκ 3.233.710 629.289 3.862.999 

Αφλδζδ /ιείςζδ απαζηήζεςκ 2.385.422 2.785.054 5.170.476 

Αφλδζδ /(ιείςζδ) οπμπνεχζεςκ 6.747.464 (5.770.266) 977.198 

Αφλδζδ /(ιείςζδ) θμζπχκ 17.444.358 0 17.444.358 

Πθδνςιή πνμβνάιιαημξ (1.051.000) 0 (1.051.000)

Αφλδζδ /(ιείςζδ) πνυαθερδξ βζα 1.538.178 (1.457.720) 80.458 
30.298.132 (3.813.642) 26.484.490 
80.516.812 (3.177.878) 945.000 78.283.934 

Πθδνςεέκηεξ ηυημζ (4.565.032) (4.183.180) (8.748.212)

Πθδνςεείξ θυνμξ εζζμδήιαημξ (30.933.248) 1.077.472 (29.855.776)

Σαιζαηέξ νμέξ από θεζημονβζηέξ 45.018.532 (6.283.586) 945.000 39.679.946 

Σαιζαηέξ νμέξ από επεκδοηζηέξ 

δναζηδνζόηδηεξ

Απυηηδζδ εοβαηνζηχκ (30.000) 0 (30.000)

Αβμνά εκζχιαηςκ παβίςκ ηαζ  (2.873.063) (9.576.598) (12.449.661)

Δζζνμέξ απυ ηδκ πχθδζδ 27.506 0 27.506 

Συημζ εζζπναπεέκηεξ 5.637 5.080 10.717 

Δζζπναπεέκηα ιενίζιαηα 4.112.971 (945.000) 3.167.971 

Σαιζαηέξ νμέξ από επεκδοηζηέξ 1.243.051 (10.516.518) (9.273.467)

Σαιζαηέξ νμέξ από 

πνδιαημμζημκμιζηέξ 

δναζηδνζόηδηεξΔζζνμέξ – πθδνςιέξ απυ δάκεζα 68.178.473 18.263.785 86.442.258 

Μενίζιαηα πθδνςεέκηα (111.400.000) 0 (111.400.000)

Σαιζαηέξ νμέξ από 

πνδιαημμζημκμιζηέξ 

δναζηδνζόηδηεξ

(43.221.527) 18.263.785 (24.957.742)

Καεανή (ιείςζδ) / αύλδζδ ζηα 3.040.056 1.463.681 945.000 5.448.737 

Σαιζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια 

αοηχκ ζηδκ ανπή ηδξ πνήζδξ

1.983.031 1.329.662 3.312.693 

Σαιζαηά δζαεέζζια ηαζ 

ζζμδύκαια αοηώκ ζημ ηέθμξ ηδξ 

πνήζδξ

5.023.087 2.793.343 945.000 8.761.430 

Δημοζιεσμένα 

ζηοιτεία Εηαιρείας 

31/12/2010

Προζαρμογές 

από 

απορρόθηζη 

θσγαηρικών

Ενδοεηαιρικέ

ς ζσναλλαγές 

Αναμορθωμένα 

ζηοιτεία 

Εηαιρείας 

31/12/2010
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Μανμύζζ, 7 Μαΐμο 2012 

 

 

Ο Πνόεδνμξ ημο Γ..     Γζεοεύκςκ ύιαμοθμξ                                                Ο Γζεοεοκηήξ ημο θμβζζηδνίμο 

 

 

 

 

 

 

Δοάββεθμξ  Ι. Καθμύζδξ 
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