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Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 103η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΗ  

ΤΗΣ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01 - 31/12/2020 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Nestle Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (στο εξής η 

«Εταιρεία») έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρα 150-154) και αναφέρεται στις 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εφεξής οι «Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις») της χρήσης 

που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες της 

Εταιρείας της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν 

κατά τη διάρκεια της χρήσης καθώς και η επίδρασή τους στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και 

στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση του μετόχου. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων 

και αβεβαιοτήτων της Εταιρείας και των προοπτικών για την επόμενη χρήση.  

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή και η έκθεση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναρτώνται στην διεύθυνση:  

https:// https://www.nestle.gr/media/financialreports. Τέλος, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για 

έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της χρήσης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

 

 

1. Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Στη χρήση που πέρασε το Διοικητικό Συμβούλιο από 01.01.2020 έως 31.12.2020 αποτέλεσαν οι κ.κ.: 

   

Νικόλαος Εμμανουηλίδης του Χαραλάμπους Προέδρος/Δ/νων 

Σύμβουλος 

01/01 - 31/12/2020 

Αναστάσιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου Αντιπρόεδρος 01/01 - 31/12/2020 

 

Omar Samoud του Habib Μέλος 01/01 - 19/10/2020 

 

Ηλίας Παπαδόπουλος του Αριστοτέλη Μέλος 01/01 - 19/10/2020 

 

Νικόλαος Πράπας του Σωτηρίου Μέλος 01/01 - 31/12/2020 

 

Χρήστος Αλεβίζος του Ανάστου 

 

Μέλος 

 

20/10 – 31/12/2020 

   

Christelle Monvoisin του Andre Μέλος 20/10 – 31/12/2020 

   

   

2.1. Εξέλιξη των εργασιών και οικονομική θέση 

 

Η παγκόσμια οικονομία, πριν από περίπου 1 έτος, υπέστη σοκ, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. 

Δεδομένων των συνθηκών που επικράτησαν, η Ελληνική οικονομία, αν και κλυδωνίστηκε ισχυρά, άντεξε 

μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρων υγειονομικών, κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών. To 2020 η 

Ελληνική οικονομία κατέγραψε ύφεση της τάξης του 8,2%, ποσοστό καλύτερο από τις πρώτες εκτιμήσεις. 

https://www.nestle.gr/media/financialreports


NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

5 

 

Εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2020. 

 

• Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της Εταιρείας ανήλθε σε € 332.991 χιλ. έναντι € 347.536 χιλ. 

κατά τη χρήση 2019. 

• Κατά τη χρήση 2020 τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 25.647 χιλ. έναντι κερδών 

€ 26.887 χιλ. του 2019. 

• Το μικτό κέρδος στη χρήση ανήλθε σε € 153.178 χιλ. (46%) έναντι ποσού € 160.687 χιλ. (46%) 

του έτους 2019, δηλαδή μείωση ύψους € 7,5 εκ. και ποσοστού 5%. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε 

μείωση περίπου 4,4%, με αντίστοιχη μείωση του κόστους πωληθέντων κατά περίπου 3,9%.  

• Τα κέρδη προ φόρων το 2020 ανήλθαν σε € 31.206 χιλ. έναντι € 35.683 χιλ. του έτους 2019.  

• Το Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας ανήλθε στην 

παρούσα χρήση σε € 88.156 χιλ. έναντι € 85.609 χιλ. το 2019. 

• Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε σε € 208.905 χιλ. έναντι € 193.328 

χιλ. το 2019. 

• Το Σύνολο των Υποχρεώσεων στη χρήση ανήλθε σε € 168.961 χιλ. έναντι ποσού € 146.126 χιλ. 

κατά την χρήση 2019. 

• Το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στη χρήση ανήλθε σε € 39.943 χιλ. έναντι ποσού € 47.202 χιλ. 

κατά την χρήση 2019.  

• Το Κεφάλαιο Κίνησης για τη χρήση 2020 είναι θετικό αν εξαιρεθούν οι συναλλαγές με 

συνδεδεμένα μέρη. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ: 
  

  2020 2019 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  (000’s€) (000’s€) 

i)  Κύκλος Εργασιών 332.991 347.536 

ii)  Κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών, επενδύσεων & αποσβέσεων 

(EBITDA) 
37.357 42.204 

iii) Κέρδη/(Ζημίες)  προ φόρων 31.206 35.683 

Γ.  ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ      

i)   Καθαρά κέρδη-ζημίες  προ φόρων / Πωλήσεις  9% 10% 

ii)  Καθαρά κέρδη – ζημίες μετά από φόρους / Πωλήσεις  8% 8% 

Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ      

i)  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο ενεργητικού (ρευστότητα) 58% 56% 

ii)  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / Σύνολο Υποχρεώσεων (κάλυψη 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων) 
89% 89% 

iii) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

(άμεση ρευστότητα) 
80% 83% 

 

 

2.2. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση  

 

Μέσα στη χρονιά ολοκληρώθηκε το λανσάρισμα των Starbucks περιλαμβάνοντας κάψουλες καφέ, 

εσπρέσο σε κόκκους καθώς και καφέ φίλτρου αλεσμένο. Τα προϊόντα Starbucks προσφέρουν μοναδική 

εμπειρία καφέ φέρνοντας την ποιότητα, τις τάσεις και την κουλτούρα της καφετέριας στο σπίτι 

 

 
2.3. Προοπτικές 

 

Στο νέο περιβάλλον, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, ο μεγαλύτερος κλάδος στην ελληνική 

μεταποίηση, επιδεικνύει προσαρμοστικότητα και πορεύεται με αισιοδοξία, έχοντας ανταποκριθεί με 
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επιτυχία στις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών και στα νέα δεδομένα της αγοράς, ξεπερνώντας τις 

δυσκολίες στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές, στην προμήθεια πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας 

αλλά και υγειονομικού υλικού για τους εργαζόμενους, καθώς και τις δυσκολίες στη ρευστότητα των 

επιχειρήσεων, στις εξαγωγές και στον τζίρο που επηρεάστηκε αρνητικά από τη διακοπή τροφοδοσίας σε 

σημαντικά κανάλια κατανάλωσης όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, κ.α.  Ο κλάδος των Τροφίμων 

στην Ελλάδα αποτελεί σταθερά ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της ελληνικής μεταποίησης 

δευτερογενούς τομέα και έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της ελληνικής οικονομίας.  

Υπάρχουν ωστόσο και άλλες σύγχρονες προκλήσεις, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, που η 

βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει, με τη βιώσιμη ανάπτυξη να ανάγεται σε προτεραιότητα. 

Χαράσσεται μια νέα στρατηγική και ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με σεβασμό στον πλανήτη.  

Σε ένα τόσο γρήγορα εξελισσόμενο περιβάλλον, η Εταιρεία ανέπτυξε και εφάρμοσε άμεσα και 

αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της νέας πραγματικότητας λαμβάνοντας υπόψη της τις 

μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες. Στο πλαίσιο των ανωτέρω συνθηκών, επιδιώκουμε να 

διατηρήσουμε σε χαμηλά επίπεδα τα κόστη μας προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην 

αγορά, προσφέροντας στους καταναλωτές μια ευρεία γκάμα καινοτόμων προϊόντων σε ανταγωνιστικές 

τιμές, διατηρώντας και ενισχύοντας τη διατροφική αξία των προϊόντων μας και εκπληρώνοντας τον σκοπό 

μας που είναι να «Αναδεικνύουμε τη δύναμη της διατροφής με στόχο να ενισχύουμε την ποιότητα ζωής 

για όλους, σήμερα και στο μέλλον». 

 

2.4. Έρευνα 

 

Με σκοπό την εξασφάλιση της επιτυχίας της Εταιρείας και στο μέλλον, προσπάθειες θα καταβληθούν, 

όπως και στο παρελθόν, για την έρευνα νέων προϊόντων και για τη βελτίωση της ποιότητας των 

υπαρχόντων με τη στενή συνεργασία της Nestec S.A. και των θυγατρικών της ερευνητικών εταιρειών. 

 

2.5. Διανομή Μερίσματος 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους € 26 εκ. 

 

 

2.6. Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως 

μέχρι την ημέρα έγκρισης της Εκθέσεως του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Στις 11 Μαρτίου 2020, o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την επιδημία COVID-19 ως πανδημία 

σε αναγνώριση της ταχείας εξάπλωσής της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Συνεχίζεται η λήψη αυστηρών 

μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να συγκρατηθεί η διάδοση του κορωνοϊού και οι μεταλλάξεις 

του.  

Η παγκόσμια οικονομία δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά στη μεταπολεμική της ιστορία αντίστοιχου 

βεληνεκούς ύφεση. Επηρεάστηκαν αρνητικά οι βασικότεροι μακροοικονομικοί δείκτες (επίπεδο 

απασχόλησης, πληθωρισμός, κατανάλωση, επενδύσεις κα.) εξαιτίας της πανδημίας. Αναμφίβολα η 

οικονομία βρίσκεται σε σημείο καμπής το οποίο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα 

δεκαετία. 

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, αρχικά επηρεάστηκε από τα μέτρα περιορισμού, ωστόσο η διασφάλιση 

της λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων, τα σύνορα που παρέμειναν ανοιχτά για βασικά αγαθά αλλά 

και για τους απαραίτητους εργαζόμενους και η συνέχιση των ουσιωδών εργασιών, διευκόλυναν μια 

γρήγορη ανάκαμψη και απέτρεψαν τη σοβαρή διακοπή της παραγωγής. Οι κλάδοι που σχετίζονται με τον 

τομέα HO.RE.CA επλήγησαν περισσότερο, ενώ αντίθετα το λιανικό εμπόριο τροφίμων παρουσίασε 

αυξημένες πωλήσεις. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του 

COVID-19, έλαβε μέτρα που περιόρισαν την ομαλή λειτουργία του εμπορίου, συμπεριλαμβανόμενης και 

της υποχρεωτικής αναστολής εργασιών πολλών επιχειρήσεων, όπως οι μονάδες εστίασης και φιλοξενίας. 
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Δεδομένου ότι η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έκταση της 

επίδρασης για τις πωλήσεις της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Παρά την επικρατούσα 

αβεβαιότητα, η Διοίκηση είναι πεπεισμένη ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε θέση να ανταπεξέλθει στις 

προκλήσεις της κρίσης για τους εξής λόγους: 

- Οι πωλήσεις της Εταιρείας βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση  

- Μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή δεν έχει προκύψει κανένα θέμα εισπραξιμότητας με τους πελάτες 

της Εταιρείας 

- Δεν έχει παρατηρηθεί κανένα θέμα στην εφοδιαστική αλυσίδα πρώτων υλών καθώς η συνεργασία με 

τους προμηθευτές εξελίσσεται ομαλά 

- Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα αν εξαιρεθούν οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

- Ο υφιστάμενος δανεισμός της Εταιρείας προέρχεται εξ ολοκλήρου από εταιρείες του Ομίλου 

- Υφίστανται διαθέσιμα τραπεζικά πιστωτικά όρια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, σε περίπτωση που 

κριθεί αναγκαίο 

  

2.7. Υποκαταστήματα της Εταιρείας 

 

Την 31/12/2020 η Εταιρεία είχε τα παρακάτω υποκαταστήματα: 

 

• 55ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας: Εργοστάσιο επεξεργασίας Ελληνικού καφέ και συσκευασίας στιγμιαίου. 

• Αγίου Νεκταρίου 2 – Γέρακας: Κτίριο για αποθήκευση και επισκευή μηχανών καφέ. 

• Μοναστηράκι Βόνιτσας: Εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικών νερών. 

• Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης – 2Ο χλμ. Λαγκαδά – Κολχικό 

 

 

2.8. Ακίνητα της Εταιρείας 

 

• Οικόπεδο στην οδό Πατρόκλου 4 στο Μαρούσι Τ.Κ: 15125 του Νομού Αττικής εκτάσεως 2.116 τ.μ. 

• Οικόπεδο στην οδό Παραδείσου 12 στο Μαρούσι Τ.Κ: 15125 του Νομού Αττικής εκτάσεως 2.589 τ.μ. 

• Αγροτεμάχιο στο 55ο Χ.Λ.Μ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας του Δήμου Οινοφύτων στο Νομό Βοιωτίας 

εκτάσεως 64.303,54 τ.μ. 

• Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου 

Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 41.621 τ.μ. 

• Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου 

Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 7.392 τ.μ. 

• Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου 

Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 1.289 τ.μ. 

• Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου 

Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 6.710,5 τ.μ. 

• Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου 

Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 3.757,43τ.μ. 

• Κτίριο 6 ορόφων στην οδό Πατρόκλου 4 στο Μαρούσι, Τ.Κ: 15125 του Νομού Αττικής συνολικού 

εμβαδού 10.567 τ.μ. 

• Κτίριο 1 ορόφου στην οδό Παραδείσου 12 στο Μαρούσι, Τ.Κ: 15125 του Νομού Αττικής εμβαδού 

388,06 τ.μ. 

• Κτίρια (βιομηχανοστάσιο και αποθήκη) στο 55ο Χ.Λ.Μ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας του Δήμου Οινοφύτων 

στο Νομό Βοιωτίας εμβαδού 15.318,81 τ.μ. 

• Κτίρια (βιομηχανοστάσιο και αποθήκη) στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής 

περιφέρειας του Δήμου Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 14.197,56 τ.μ. 

• Οικόπεδο στη θέση Παρόχθειος Προφήτου Δανιήλ – Ταύρος Τ.Κ. 17778 του Νομού Αττικής 

έκτασης 3.362 τ.μ. 
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2.9. Εργασιακά Ζητήματα 

 

Η εργασιακή μας κουλτούρα βασίζεται στις αξίες μας οι οποίες ξεκινούν από τον σεβασμό για τους εαυτούς 

μας, για τους άλλους, για τη διαφορετικότητα και για το μέλλον. Οι τρόποι εργασίας και το ευέλικτο 

περιβάλλον μας επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς. Παράλληλα, 

προωθούμε ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς κι αυτό μας βοηθά να 

αναδεικνύουμε τον σκοπό και τις αξίες μας στην καθημερινότητά μας, αξιοποιώντας τις διαφορετικές 

δεξιότητες, κουλτούρες, τις διαφορετικές γνώμες, τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων μας. 

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα εμπειρίας και γνώσης σε ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Υποστηρίζουμε και 

ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να αναπτυχθούν μέσα από ξεκάθαρους στόχους και ανατροφοδότηση, 

τους εμπνέουμε να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και ενισχύουμε το κίνητρο και την ανάπτυξή τους με 

συγκεκριμένα πλάνα και εκπαίδευση. Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις υποστηρίζουμε την ισορροπία 

ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή, την υγεία των εργαζομένων μας, την ισορροπία μεταξύ 

των φύλλων, την προστασία της μητρότητας και του θηλασμού, καθώς και τη δυνατότητα διπλής καριέρας 

μεταξύ συντρόφων στην ίδια χώρα. Επιπλέον, με την πρωτοβουλία Nestlé needs YOUth, ενισχύουμε 

σημαντικά τις δυνατότητες απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης, 

πρακτικής άσκησης/μαθητείας, αλλά και συμβουλευτική καριέρας και συνεργασία με άλλους 

οργανισμούς. 
 

 

2.10. Περιβαλλοντικά Θέματα 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους που απορρέουν από τις 

περιβαλλοντικές και λειτουργικές άδειες των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, αναπτύσσει πρωτοβουλίες 

για την καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων και των εργοστασίων στα οποία παράγονται. 

Τόσο στα εργοστάσια όσο και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της, η Εταιρεία εφαρμόζει πρωτοβουλίες για 

ανακύκλωση και κομποστοποίηση, βελτιστοποίηση δικτύου μεταφορών για μικρότερη επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος και βελτίωση συσκευασιών για καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ως αποτέλεσμα, 

πετυχαίνει σημαντικές μειώσεις στον όγκο απορριμμάτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής 

ταφής, βελτίωση επίδοσης σε νερό, ενέργεια και διοξείδιο του άνθρακα. Τα εργοστάσια της Εταιρείας 

λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Εταιρεία 

στηρίζει ενεργά την υποδομή ανακύκλωσης στην Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.  

Το 2018 η Nestlé ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να κάνει το σύνολο των συσκευασιών της ανακυκλώσιμο 

ή επαναχρησιμοποιήσιμο μέχρι το 2025 με στόχο όλες οι συσκευασίες της, συμπεριλαμβανομένων των 

πλαστικών, να μην καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή να μην συνιστούν επιβαρυντικά για το 

περιβάλλον απορρίμματα. Με όραμα την οικοδόμηση ενός μέλλοντος χωρίς απορρίμματα, η Εταιρεία 

αναπτύσσει και συμμετέχει σε προγράμματα που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της θαλάσσιας 

πλαστικής ρύπανσης. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τον εντοπισμό, τη συλλογή, τη διαλογή και την 

ανακύκλωση των απορριμμάτων που συλλέγονται από τη θάλασσα. 

Επιπλέον, και καθώς η κλιματική αλλαγή αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για το μέλλον των τροφίμων ενώ την 

ίδια στιγμή η παραγωγή και η κατανάλωση φαγητού είναι σημαντική πηγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 

η Nestlé ανακοίνωσε το 2020 τη δέσμευσή της για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 

2050, με πρώτο σταθμό προς την επίτευξη αυτού του στόχου τη μείωσή τους στο μισό έως το 2030. 

2.11. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

 

Οι βασικοί κίνδυνοι που είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι: 
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Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των 

σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθέντων συναλλαγών, στην περίπτωση που πελάτης ή τρίτος σε 

συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι απαιτήσεις 

αυτές αφορούν πελάτες οι οποίες κατανέμονται σε ευρύ αριθμό πελατών καθώς και λοιπές απαιτήσεις. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των πελατών και όχι από δημογραφικά στοιχεία 

και τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών της περιοχής λειτουργίας τους. Ακόμη, η Εταιρεία παρακολουθεί 

διαρκώς την Χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της ενώ η Διοίκησή της μέσω του 

μηχανογραφικού της συστήματος ελέγχει το μέγεθος των πιστώσεων και τα πιστωτικά όρια. Ακόμη, 

καταχωρεί πρόβλεψη που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή της για ζημίες σε σχέση με τους πελάτες και τις 

λοιπές απαιτήσεις. Ενώ στο τέλος του έτους η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός 

πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή πρόβλεψη. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αντιμετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

που συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες διακανονίζονται με την παράδοση 

μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου 

ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα 

χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Συνεπώς, η συνετή διαχείριση της ρευστότητας 

επιτυγχάνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι 

αχρησιμοποίητες πιστώσεις επαρκούν ώστε να αντιμετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών 

διαθεσίμων. Η Διοίκηση επισκοπεί τις περιοδικές προβλέψεις των ρευστών διαθέσιμων με βάση τις 

προσδοκώμενες ταμειακές ροές από τη λειτουργική της κυρίως δραστηριότητα. Ακόμη, το σύνολο του 

δανεισμού της Εταιρείας προέρχεται από εταιρείες του Ομίλου και ανανεώνεται σε ετήσια βάση με 

αποτέλεσμα να μη δημιουργείται κίνδυνος ρευστότητας για την Εταιρεία. 

 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας διενεργούνται κυρίως σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό της νόμισμα.  Ως 

εκ τούτου, εκτίθεται σε διακυμάνσεις συναλλάγματος από αγορές πρώτων υλών που μετριάζονται με τη 

χρήση προϊόντων αντιστάθμισης ταμειακών ροών.     

 

 

Κίνδυνος επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα της Εταιρείας δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, ενώ η έκθεση 

στον κίνδυνο επιτοκίων για υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η 

Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της και οι 

αποφάσεις της Διοίκησης για τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου 

λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Σημειώνεται ότι το δάνειο που έχει λάβει η Εταιρεία έχει 

συναφθεί με εταιρεία του Ομίλου 

 

 
Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2021 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

  

  

 

 

 

 

  

Νικόλαος Εμμανουηλίδης  
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη  
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.   
 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της 
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές 
του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Άλλο Θέμα  
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2019 ελέγχθηκαν 
από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 15/10/2020 έκθεση 
ελέγχου με σύμφωνη γνώμη. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και 
Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί 
αυτών. 
 
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με 
τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες 
πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 
σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα 
να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό. 
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Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 
για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 
επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου. Επίσης: 
 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές 
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι 
επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  
 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή 
εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της 
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.  
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:  
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2020. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

Ανδρέας Χατζηδαμιανού 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 61391 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8B 
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΕΛΛΑΔΑ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)  

  

 Σημείωση 2020 2019 

Κύκλος εργασιών 20 332.990.579 347.536.342 

Κόστος πωληθέντων 21 (179.812.251)  (186.849.670) 

Μικτό κέρδος  153.178.328 160.686.672 

Έξοδα διάθεσης 21 (105.487.552) (108.659.643) 

Έξοδα διοίκησης 21 (17.427.641) (16.264.563) 

Έσοδα από συμμετοχές 23 1.400.000 1.088.000 

Λειτουργικό κέρδος  31.663.135 36.850.466 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 24 (457.470) (1.167.769) 

(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων  31.205.665 35.682.697 

Φόρος εισοδήματος 25 (5.558.675) (8.795.577) 

Κέρδη χρήσης μετά φόρων    25.646.990 26.887.120 

   
 

 

    

    

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα    

Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών  6.569 (525.666) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)  15 (1.182.307) (1.284.990) 

Αναβαλλόμενος φόρος αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) 8 283.754 308.398 

Αναβαλλόμενος φόρος αντιστάθμισης ταμειακών ροών 8 (13.286) (21.729) 

  (905.270) (1.523.987) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα    24.741.720  25.363.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου 2020 

(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 Σημείωση    31/12/2020    31/12/2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώματα πάγια 5 54.814.756 52.195.206 

Λοιπά άυλα  περιουσιακά στοιχεία 6 26.103.340 26.105.340 

Επενδύσεις σε θυγατρικές του Ομίλου 7 638.444 638.444 

Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες 7 189.192 189.192 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8 4.961.957 4.612.014 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (Μακροπρόθεσμες) 9α 1.447.950 1.868.549 

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού  88.155.639 85.608.745 
    

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Αποθέματα 10 37.901.827 34.380.493 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9β 60.368.125 58.838.502 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις σε Συνδεδεμένες 28 2.752.432 3.848.319 

Τρέχουσα φορολογική απαίτηση 25 - 1.900.165 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία  - 9.514 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 11 19.726.909 8.742.731 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  120.749.293 107.719.724 

Σύνολο Ενεργητικού  208.904.932 193.328.469 
    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 12 5.269.765 5.269.765 

Υπέρ το άρτιο 12 3.397 3.397 

Αποθ. εύλογης αξίας και Αναλ. κέρδη/ζημίες 13 (2.584.624) (1.679.353) 

Λοιπά αποθεματικά  14 10.975.383 10.975.383 

Κέρδη/Ζημίες εις νέο   26.279.519 32.632.529 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   39.943.440  47.201.721 

Υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 15 15.677.575 14.575.655 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 18α 2.505.728 1.363.548 

Κρατικές επιχορηγήσεις 17 240.017 240.017 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  18.423.320 16.179.220 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 18β 64.570.461 64.363.874 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις σε Συνδεδεμένες 28 33.387.153 13.393.456 

Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση                              25  1.374.857 - 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (συνδεδεμένα μέρη) 19 50.500.000 52.000.000 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (παθητικό)  105.701 40.198 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 16 600.000 150.000 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   150.538.172 129.947.528 

Σύνολο υποχρεώσεων   168.961.492 146.126.748 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  208.904.932 193.328.469 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 

(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποθ. αντιστ. 

ταμ. ροών και 

αναλ. 

κερδών/(ζημιών) Κέρδη εις νέο 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 5.269.765 3.397 10.975.383 (155.366) 35.745.409 51.838.588 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου -        - - (1.523.987) 26.887.120 25.363.133 

Μέρισμα - - - - (30.000.000) (30.000.000) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 5.269.765 3.397 10.975.383 (1.679.353) 32.632.529 47.201.721 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 5.269.765 3.397 10.975.383 (1.679.353) 32.632.529 47.201.721 

Συγκεντρωτικά συνολικά  εισοδήματα  περιόδου - - - (905.271) 25.646.990 

25.646.990 

 

24.741.719 

Μέρισμα χρήσης - - - - (32.000.000) (32.000.000) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 5.269.765 3.397 10.975.383 (2.584.624) 

 

26.279.519 

  

26.279.519 

 

39.943.440 

 

 

 

  

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 



NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

16 

 

Κατάσταση ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020  

(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 Σημείωση 2020 2019 

Κέρδη προ φόρων  31.205.665 35.682.697 

Προσαρμογές:    

Αποσβέσεις/Απομειώσεις ενσωμάτων παγίων 5 7.091.909 6.335.326 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6 2.000 2.000 

Έσοδα από συμμετοχές 23 (1.400.000) (1.088.000) 

(Κέρδη)/Ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων  (684.099) 230.053 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)  457.470 1.167.769 

(Κέρδη)/Ζημίες σε εύλογη αξία παραγώγων  (55.989) (653.748) 
  36.616.956 41.676.097 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης    

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων  (3.521.334) (5.151.888) 

(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων  (13.137) 4.201.154 

Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων   22.600.127 20.153.973 

Αύξηση /(μείωση) λοιπών προβλέψεων   450.000 (2.853.254) 

Αύξηση /(μείωση) πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού  (80.387) 149.163 
   19.435.269 16.499.148 
   56.052.225 58.175.245 

Πληρωθέντες τόκοι 24 (457.470) (1.245.960) 

Πληρωθείς φόρος εισοδήματος   (5.112.843) (16.997.365) 

Ταμειακές ροές προερχόμενες από λειτουργικές 

δραστηριότητες 
 50.481.912 39.931.920 

    

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορά ενσώματων παγίων και αύλων περιουσιακών 

στοιχείων 
5-6 (7.348.196) (8.502.894) 

Εισροές από την πώληση ενσώματων παγίων  1.244.908 212.950 

Εισπραχθέντα μερίσματα  1.400.000 1.088.000 

Ταμειακές ροές προερχόμενες από λειτουργικές 

δραστηριότητες 
 (4.703.288) (7.201.944) 

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες 
   

Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της εταιρείας  (32.000.000) (30.000.000) 

Πληρωμές για μισθώσεις  (1.294.446) (1.344.663) 

Εισροές – (πληρωμές) δανείων   (1.500.000) (13.000.000) 

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες 
 (34.794.446) (44.344.663) 

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα αυτών 
 10.984.178 (11.614.687) 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της 

χρήσης 
 8.742.731 20.357.418 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος 

της χρήσης 
11 19.726.909 8.742.731 

 (ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
   

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η Εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην 

Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1970 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή – 

εξαγωγή, διανομή καφέ, σοκολάτας και κάθε είδους τροφίμου, ποτού ροφήματος, νερού, καρπού και όλων 

των παραγώγων από αυτά και κάθε είδους συσκευασίας, καθώς επίσης, και κάθε παρεμφερούς εργασίας 

αναφερόμενης στις ανάγκες του σώματος. Η διοίκηση της Εταιρείας εδρεύει στo Μαρούσι, στην οδό 

Πατρόκλου 4, Τ.Κ. 15125 και ο δικτυακός τόπος της είναι www.nestle.gr. Οι λοιπές εγκαταστάσεις της 

βρίσκονται: 

 1. 55ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας: Εργοστάσιο επεξεργασίας ελληνικού καφέ και 

συσκευασίας στιγμιαίου καφέ 

2. Αγίου Νεκταρίου 2 - Γέρακας: Κτίριο για αποθήκευση και επισκευή μηχανών 

καφέ 

       3.   Μοναστηράκι Βόνιτσας: Εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικών νερών 
 

 

2. Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

(α) Σημείωση Συμμόρφωσης 

 

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί  με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31.12.2020. Οι βασικές λογιστικές πολιτικές 

που εφαρμόστηκαν είναι οι ίδιες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας ενέκρινε τις παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις την 29η Ιουλίου 2021. 

 

(β) Βάση Αποτίμησης 

 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή του δουλευμένου και το κόστος 

κτήσης, με εξαίρεση τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

τους.  

  

 

(γ) Λειτουργικό νόμισμα και Παρουσίαση 

 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της 

Εταιρείας. 

 

(δ) Εφαρμογή Εκτιμήσεων και Κρίσεων 

 

Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 

Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες 

που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν 

από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.  
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Οι αναθεωρήσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία αναθεωρούνται 

αν αφορούν μόνο εκείνη την περίοδο, ή στην περίοδο της αναθεώρησης και στις μελλοντικές περιόδους, 

αν η αναθεώρηση επηρεάζει και την τρέχουσα και τις μελλοντικές περιόδους. Οι λογιστικές εκτιμήσεις 

γίνονται για/και επηρεάζουν: 

- τα ενσώματα πάγια, αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή και την υπολειμματική αξία τους στο τέλος της 

ωφέλιμης ζωής τους, για τον υπολογισμό των αποσβέσεων (ΔΛΠ 16), 

-  τις επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές εταιρείες, αναφορικά με τις εκτιμήσεις των μελλοντικών 

χρηματοροών και του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των 

ζημιών απομείωσης σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων (ΔΛΠ 36), 

- τις απαιτήσεις, αναφορικά με τις εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν όταν υπάρχουν 

ενδείξεις απομείωσης (ΔΠΧΑ 9) 

- προβλέψεις, αναφορικά με τα ποσά που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό υποχρεώσεων 

που προκύπτουν από νομικές υποθέσεις και επιβαρύνσεις από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο (ΔΛΠ 

37), 

- τα αποθέματα στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης (ΔΛΠ 2), 

- το φόρο εισοδήματος και τον αναβαλλόμενο φόρο με σκοπό τον προσδιορισμό των τρεχουσών και 

μελλοντικών φορολογικών συνεπειών (ΔΛΠ 12), 

- τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  (ΔΛΠ 19) 

 

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

 

3.1 Θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες  

 

Η Εταιρεία έχει συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, δεν συντάσσει όμως ενοποιημένες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις διότι ο όμιλος της NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

ενοποιείται στην υπεράνω μητρική του Εταιρεία NESTLE S.A. με έδρα την Ελβετία, Cham και Vevey. Οι 

εν λόγω ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύονται και μπορούν να ευρεθούν στον 

δικτυακό τόπο της ανωτέρω Εταιρείας www.nestle.com. 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι 

ανακτήσιμη. Ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την 

ανακτήσιμη αξία τους, η οποία είναι η εσωτερική λογιστική αξία της συμμετοχής.  

 

3.2 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 

 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται με την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας 

συναλλαγής. Νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα 

μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές 

διαφορές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

 

 

 

 

http://www.nestle.com/
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3.3 Πωλήσεις σε πελάτες – Λοιπά έσοδα 

 

Τα έσοδα από  πωλήσεις αγαθών, μετά την αφαίρεση εκπτώσεων και επιστροφών, αναγνωρίζονται κατά 

τον χρόνο που οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της ιδιοκτησίας των αγαθών μεταφέρονται στον 

αγοραστή, γεγονός που συνήθως λαμβάνει χώρα κατά την φόρτωση. 

Τα έσοδα από  την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το στάδιο της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας 

το οποίο βασίζεται στο κόστος που έχει απορροφηθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας. 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν εγκρίνονται προς καταβολή από το αρμόδιο όργανο της 

οντότητας που τα χορηγεί. 

 

3.4 Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 

 

Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό κόστος των δανείων και τα χρηματοοικονομικά 

έσοδα που αποκτώνται από επενδύσεις και πωλήσεις με πίστωση. 

 

3.5 Φόροι  

 

(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος  

 

Περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

φορολογικής νομοθεσίας και τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον 

φορολογικό έλεγχο. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος της χρήσεως κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές 

από την Εταιρεία. 

 

(β) Αναβαλλόμενος φόρος 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ 

φορολογικής βάσης και λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο 

αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται βάσει της μεθόδου της υποχρέωσης του Ισολογισμού, με τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο αναστροφής των προσωρινών 

διαφορών. Τυχόν μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος, εκτός και αν σχετίζονται με στοιχεία που αναγνωρίζονται κατ’ ευθείαν στα Ίδια 

Κεφάλαια. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές, με την προϋπόθεση ότι είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό 

φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. 
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3.6 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

 

Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση  

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι χρεωστικοί τίτλοι  που εκδίδονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται αρχικά 

όταν δημιουργούνται. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται αρχικά όταν η Εταιρεία γίνεται μέρος στις συμβατικές δεσμεύσεις τους.   

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός των εμπορικών απαιτήσεων που δεν εμπεριέχουν 

σημαντικό συστατικό χρηματοδότησης) ή χρηματοοικονομική υποχρέωση επιμετράται αρχικά στην 

εύλογη αξία πλέον (εκτός των στοιχείων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων) του 

κόστους συναλλαγής που αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή στην έκδοση του μέσου.   

Οι εμπορικές απαιτήσεις που δεν εμπεριέχουν σημαντικό συστατικό χρηματοδότησης αρχικά επιμετρώνται 

στην αξία της συναλλαγής.  

 

Ταξινόμηση και μεταγενέστερη επιμέτρηση   

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Κατά την αρχική αναγνώριση ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται είτε ως 

επιμετρώμενο στο αποσβέσιμο κόστος, είτε ως επιμετρώμενο στην εύλογη αξία του μέσω των λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων είτε  στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία δεν αναταξινομούνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης εκτός και αν η 

Εταιρεία τροποποιήσει το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων.  

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος εάν πληρούνται 

αμφότερες οι προϋποθέσεις και δεν  προσδιορίζεται ως επιμετρώμενο στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων: 

• κατέχεται με βάση επιχειρηματικό μοντέλο σκοπός του οποίου είναι να κρατά τα στοιχείο για να 

εισπράττει  τις συμβατικές χρηματοροές του 

• οι συμβατικοί του όροι προβλέπουν συγκεκριμένες ημερομηνίες για ταμειακές ροές που αφορούν μόνο 

πληρωμές κεφαλαίου και τόκων στο απομένον υπόλοιπο κεφαλαίου 

Ένας χρεωστικός τίτλος επιμετράται την εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων εάν 

πληρούνται αμφότερες οι προϋποθέσεις και δεν προσδιορίζεται ως επιμετρώμενος στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων: 

• κατέχεται με βάση επιχειρηματικό μοντέλο ο σκοπός του οποίου επιτυγχάνεται και από τα δύο, την 

είσπραξης των συμβατικών χρηματοροών και την πώληση  

• οι συμβατικοί του όροι προβλέπουν καθορισμένες ημερομηνίες για χρηματορροές που αφορούν 

αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων  επί του απομένοντος υπολοίπου του κεφαλαίου 

Κατά την αρχική αναγνώριση ενός συμμετοχικού τίτλου που δεν κατέχεται για κερδοσκοπία  η Εταιρεία 

μπορεί ανέκκλητα  να επιλέξει να παρουσιάζει μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία του στην 

κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Αυτή η επιλογή γίνεται κατά τίτλο. Όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν ταξινομούνται ως επιμετρώμενα στο αποσβέσιμο 

κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων κατά τα ανωτέρω, επιμετρώνται 

στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, περιλαμβανομένων των παραγώγων. Κατά την αρχική 

αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί ανέκκλητα να καθορίσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
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που πληροί τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας του αποσβέσιμου κόστους ή της εύλογής αξίας μέσω λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων, ως επιμετρώμενο στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, εάν εξαλείφει ή 

μειώνει σημαντικά την λογιστική αναντιστοιχία που θα προέκυπτε. 

  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - εκτίμηση επιχειρηματικού μοντέλου 

Η Εταιρεία εκτιμά το σκοπό του επιχειρηματικού μοντέλου στο οποίο ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο κρατείται, σε επίπεδο χαρτοφυλακίου επειδή αυτό αντικατοπτρίζει καλύτερα τον τρόπο με τον 

οποίο η επιχείρηση διευθύνεται και η πληροφόρηση παρέχεται προς τη Διοίκηση. Η πληροφόρηση που 

εξετάζεται περιλαμβάνει: 

• τις καθορισμένες πολιτικές και τους σκοπούς για το χαρτοφυλάκιο και τη λειτουργία αυτών των 

πολιτικών στην πράξη. Αυτό περιλαμβάνει εάν η στρατηγική της διοίκησης εστιάζεται στην είσπραξη 

των συμβατικών τόκων τηρώντας ένα ιδιαίτερο προφίλ τόκου, ταυτίζοντας την διάρκεια των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με τη διάρκεια των αντίστοιχων υποχρεώσεων ή τις 

αναμενόμενες εκροές χρηματοροών, ή  τη λήψη  χρηματοροών από την  πώληση των στοιχείων 

• πως η αποδοτικότητα του χαρτοφυλακίου αξιολογείται και παρουσιάζεται στην διοίκηση της Εταιρείας 

• τους κινδύνους που επηρεάζουν την αποδοτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου (και τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο) και 

πως αυτοί οι κίνδυνοι διαχειρίζονται 

• πως οι διευθυντές της επιχείρησης αποζημιώνονται, για παράδειγμα εάν η αποζημίωση βασίζεται στην 

εύλογη αξία των στοιχείων ή στις συμβατικές χρηματορροές που εισπράττονται 

• τη συχνότητα, την ποσότητα και το χρόνο των πωλήσεων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων σε προηγούμενε περιόδους, τους λόγους για τέτοιες πωλήσεις και τις προσδοκίες για 

μελλοντική δραστηριότητα πωλήσεων. Μεταφορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε 

τρίτα μέρη με συναλλαγές που δεν πληρούν τα κριτήρια της από-αναγνώρισης, δεν θεωρούνται 

πωλήσεις για αυτό το σκοπό, βάσει της καθιερωμένης πολιτικής της Εταιρείας για αναγνώριση των 

στοιχείων της. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για κερδοσκοπία ή που 

διαχειρίζονται και αξιολογούνται με βάση την εύλογη αξία τους επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – εκτίμηση του εάν οι συμβατικές χρηματοροές είναι 

αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκου 

Για σκοπούς αυτής της εκτίμησης ως κεφάλαιο ορίζεται η εύλογη αξία του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου κατά την αρχική αναγνώριση. Ο τόκος ορίζεται ως το τίμημα για την χρονική αξία 

του χρήματος και για τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με  το ποσό του κεφαλαίου που απομένει κατά 

την διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και για τους λοιπούς κινδύνους και κόστη  του 

δανεισμού (όπως ο κίνδυνος ρευστότητας και διοικητικά κόστη) καθώς επίσης και για το περιθώριο 

κέρδους. Κατά την εκτίμηση του εάν οι συμβατικές χρηματοροές είναι αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου 

και τόκου, η Εταιρεία εξετάζει τους συμβατικούς όρους του μέσου. Αυτό περιλαμβάνει την εκτίμηση του 

εάν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιέχει συμβατικό όρο που θα μπορούσε να μεταβάλλει 

το χρόνο και το ποσό των συμβατικών χρηματοροών έτσι ώστε να μην πληρούται η συνθήκη. Κατά την 

διενέργεια αυτής της εκτίμησης η Εταιρεία εξετάζει:  

• ενδεχόμενα γεγονότα που θα μπορούσαν να αλλάξουν το ποσό ή το χρόνο των χρηματοροών 

• όρους που μπορεί να προσαρμόζουν το συμβατικό κουπόνι απόδοσης περιλαμβανομένων των 

χαρακτηριστικών μεταβλητής απόδοσης 

• χαρακτηριστικά προκαταβολής και επέκτασης 
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• όρους που περιορίζουν τις διεκδικήσεις της Εταιρείας για χρηματοροές από ειδικά περιουσιακά 

στοιχεία ( όπως χαρακτηριστικά μη αναγωγής) 

Ένα χαρακτηριστικό προπληρωμής είναι συνεπές με το κριτήριο των αποκλειστικών πληρωμών κεφαλαίου 

και τόκου, αν το ποσό της  προπληρωμής αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μη πληρωθέντα ποσά κεφαλαίου και 

τόκου επί του απομένοντος υπολοίπου του κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να περιέχει εύλογη αποζημίωση 

για πρόωρο τερματισμό της σύμβασης.  

Επιπρόσθετα, για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται με έκπτωση ή πρόσθετο 

ποσό επί της συμβατικής αξίας του, ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει ή απαιτεί προπληρωμή σε ποσό που 

ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το συμβατικό ποσό πλέον τον δουλευμένο αλλά μη πληρωθέντα συμβατικό 

τόκο (το οποίο μπορεί επίσης να περιέχει εύλογη αποζημίωση για πρόωρο τερματισμό) μεταχειρίζεται ως 

συνεπές με αυτό το κριτήριο εάν η εύλογη αξία του χαρακτηριστικού της προπληρωμής είναι σημαντική 

κατά την αρχική αναγνώριση.  

 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση και κέρδη και ζημίες  

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με μεταβολές εύλογης αξίας στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

Τα στοιχεία αυτά μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Κέρδη και ζημίες περιλαμβανομένου 

τυχόν τόκου  ή μερίσματος αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως κέρδη και ζημίες.   

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος  

Τα στοιχεία αυτά μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του 

αποτελεσματικού επιτοκίου. Το αποσβέσιμο κόστος μειώνεται με τις ζημίες απομείωσης. Έσοδα τόκου, 

συναλλαγματικές διαφορές και απομείωση αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως κέρδη και 

ζημίες. Κέρδη ή ζημίες κατά ην από-αναγνώριση αναγνωρίζονται επίσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

 

Χρεωστικοί τίτλοι σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων  

Τα εν λόγω στοιχεία μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους. Έσοδα τόκου με τη χρήση της 

μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου, συναλλαγματικές διαφορές και ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται  στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως κέρδη και ζημίες. Τα λοιπά καθαρά κέρδη και ζημίες 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Κατά την απο-αναγνώριση κέρδη και 

ζημίες που έχουν σωρευθεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα αναταξινομούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

Συμμετοχικοί τίτλοι σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

Τα εν λόγω στοιχεία μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται 

ως εισόδημα στην κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός αν αντιπροσωπεύουν καθαρά ανάκτηση μέρους της 

αξίας κτήσεως  του μέσου. Τα λοιπά καθαρά κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα και ουδέποτε αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.   

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις – ταξινόμηση, μεταγενέστερη επιμέτρηση και κέρδη και ζημίες 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται είτε ως επιμετρώμενες στο αποσβέσιμο κόστος, είτε 

ως επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση 

ταξινομείται ως επιμετρώμενη στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων εάν κατατάσσεται ως προοριζόμενη 

για κερδοσκοπία, είναι παράγωγη, ή καθορίζεται ως τέτοια κατά την αρχική αναγνώριση.  Οι 
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χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω  αποτελεσμάτων επιμετρώνται την εύλογη αξία 

τους και τα κέρδη ή οι ζημίες περιλαμβανομένων των τόκων  αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Οι άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο 

κόστος με τη χρήση της μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου. Το έξοδο τόκου και οι συναλλαγματικές 

διαφορές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τυχόν κέρδη και ζημίες κατά  την από-

αναγνώριση αναγνωρίζονται επίσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Απο-αναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία από-αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν τα συμβατικά δικαιώματα 

στις χρηματοροές του μέσου λήγουν, ή όταν μεταφέρει τα δικαιώματα για λήψη των συμβατικών 

χρηματοροών σε μια συναλλαγή που ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου  μεταφέρονται ή στην οποία η Εταιρεία ούτε μεταφέρει ούτε 

διατηρεί ουσιαστικά όλους του κινδύνους και τις ανταμοιβές της ιδιοκτησίας και δεν διατηρεί έλεγχο του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.  

 

Απο-αναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων  

Η Εταιρεία από-αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι συμβατικές δεσμεύσεις της 

αποχρεώνονται, ακυρώνονται ή εκπνέουν. Η Εταιρεία από-αναγνωρίζει επίσης μια χρηματοοικονομική 

υποχρέωση όταν  οι όροι της τροποποιούνται και οι χρηματοροές της τροποποιημένης υποχρέωσης είναι 

ουσιωδώς διαφορετικοί, περίπτωση στην οποία μια νέα υποχρέωση βάσει των τροποποιημένων όρων 

αναγνωρίζεται την εύλογη αξία της. Κατά την από-αναγνώριση μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης η 

διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της και του τιμήματος που πληρώνεται (περιλαμβανομένων τυχόν 

μη ταμειακών περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται ή υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται) 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως κέρδος ή ζημία. 

 

Συμψηφισμός  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις συμψηφίζονται και 

το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης όταν και μόνο όταν η Εταιρεία 

έχει επί του παρόντος ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά και προτίθεται είτε να τα 

τακτοποιήσει σε καθαρή βάση ή να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο και να εξοφλήσει την 

υποχρέωση  ταυτόχρονα.  

 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης Χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα 

αναφορικά με το κατά πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί και αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς όταν 

απαιτείται έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

που δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές που είναι απαιτητές σύμφωνα με 

τη σύμβαση και όλες τις ταμειακές ροές που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει, προεξοφλημένες με βάση 

το κατά προσέγγιση αρχικό πραγματικό επιτόκιο.   

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονομική 

οντότητα επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις 
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αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος του 

χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα 

επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, ανεξάρτητα από το πότε προέκυψε η αθέτηση. 

Για τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό 

των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιμετρά 

την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθούν τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. 

Για να επιμετρηθούν οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, οι εμπορικές απαιτήσεις έχουν ομαδοποιηθεί 

σύμφωνα με τα κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου και τις ημέρες που βρίσκονται σε 

καθυστέρηση.  

Για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο 

κόστος χρησιμοποιείται η γενική προσέγγιση. 

 

3.7 Αποθέματα 

 

Τα υλικά και τα εμπορεύματα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης. Η παραγωγή σε εξέλιξη και τα 

ιδιοπαραγόμενα αποθέματα (προϊόντα) επιμετρώνται με βάση το κόστος παραγωγής τους. Το κόστος 

παραγωγής περιλαμβάνει τα άμεσα παραγωγικά κόστη και μία κατάλληλη αναλογία των γενικών δαπανών 

παραγωγής και των αποσβέσεων των εργοστασίων. 

Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Όρου για τα 

έτοιμα και με την FIFO για τα υλικά.  Όταν το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων υπερβαίνει την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία τους αναγνωρίζεται ζημία ίση με την διαφορά. 

 

3.8 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και λογιστική αντιστάθμισης  

 

Η Εταιρεία κατέχει παράγωγα αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Τα ενσωματωμένα παράγωγα 

διαχωρίζονται από την κύρια σύμβαση και λογιστικοποιούνται ξεχωριστά εάν η κύρια σύμβαση δεν είναι 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Τα παράγωγα 

επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα της αρχικής  αναγνώρισης τα παράγωγα 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία και γενικά οι μεταβολές τους αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων ως κέρδη και ζημίες.  

Η Εταιρεία καθορίζει ορισμένα παράγωγα ως μέσα αντιστάθμισης για να αντισταθμίσει την μεταβλητότητα 

των χρηματοροών που σχετίζονται με πολύ πιθανές προβλεπόμενες συναλλαγές  από τις οποίες 

προκύπτουν μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Κατά τον καθορισμό της αντισταθμιστικής σχέσης 

η Εταιρεία τεκμηριώνει το σκοπό διαχείρισης του κινδύνου και τη στρατηγική για την ανάληψη της 

αντιστάθμισης. Η Εταιρεία τεκμηριώνει επίσης την οικονομική σχέση μεταξύ του αντισταθμίζοντος και 

του αντισταθμισμένου μέσου περιλαμβανομένου του εάν οι μεταβολές στις χρηματοροές του 

αντισταθμισμένου στοιχείου και του αντισταθμίζοντος μέσου αναμένεται να συμψηφίζονται.  

 

Αντισταθμίσεις χρηματοροών 

Όταν ένα παράγωγο καθορίζεται ως μέσο αντιστάθμισης χρηματοροών, το αποτελεσματικό τμήμα της 

μεταβολής στην εύλογη αξία του αναγνωρίζεται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων και 

σωρεύεται σε αποθεματικό αντιστάθμισης. Το αποτελεσματικό τμήμα των μεταβολών της εύλογης αξίας 

του παραγώγου που αναγνωρίζεται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων περιορίζεται στην 

σωρευτική μεταβολή της εύλογης αξίας του αντισταθμισμένου στοιχείου που προσδιορίζεται βάσει της 
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παρούσας αξίας από την έναρξη της αντιστάθμισης. Τυχόν αναποτελεσματικό τμήμα των μεταβολών της 

εύλογης αξίας του παραγώγου αναγνωρίζεται άμεσα ως κέρδος ή ζημία. Όταν μεταγενέστερα η 

προβλεπόμενη συναλλαγή αναγνωρίζεται ως μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό, στοιχείο όπως τα 

αποθέματα, το ποσό που έχει σωρευθεί στο αποθεματικό αντιστάθμισης περιλαμβάνεται άμεσα στο αρχικό 

κόστος του μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που αναγνωρίζεται. Για τις λοιπές 

αντισταθμίσεις μελλοντικών συναλλαγών το ποσό που έχει σωρευθεί στο αποθεματικό αντιστάθμισης 

μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην ίδια περίοδο ή περιόδους κατά τη διάρκεια των οποίων 

οι αντισταθμισμένες αναμενόμενες χρηματοροές επηρεάζουν το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία).    

Εάν η αντιστάθμιση δεν πληροί τα λοιπά κριτήρια της λογιστικής της αντιστάθμισης ή το αντισταθμίζον 

μέσο πωληθεί, λήξει, τερματισθεί ή ασκηθεί, η λογιστική της αντιστάθμισης διακόπτεται στο σημείο 

εκείνο. Όταν η λογιστική αντιστάθμισης, σε αντιστάθμιση χρηματοροών διακόπτεται, το ποσό που έχει 

σωρευθεί στο αποθεματικό αντιστάθμισης παραμένει  στην καθαρή θέση μέχρις ότου, για μια αντιστάθμιση 

που έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, να 

αναγνωρισθεί στο κόστος του στοιχείου κατά την αρχική αναγνώρισή του ή για τις λοιπές αντισταθμίσεις 

χρηματοροών να μεταφερθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην ίδια περίοδο ή περιόδους κατά τις 

οποίες που οι αναμενόμενες αντισταθμισμένες  μελλοντικές χρηματοροές να επηρεάσουν το κέρδος ή τη 

ζημία.  Εάν οι αντισταθμισμένες μελλοντικές χρηματοροές δεν αναμένεται του λοιπού να 

πραγματοποιηθούν, τα ποσά που έχουν σωρευθεί στο αποθεματικό αντιστάθμισης μεταφέρονται αμέσως 

την κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων 

Όταν ένα παράγωγο ή μια μη παράγωγη υποχρέωση καθορίζεται ως μέσο αντιστάθμισης σε αντιστάθμιση 

καθαρής επένδυσης σε λειτουργία του εξωτερικού, το αποτελεσματικό τμήμα των μεταβολών της εύλογης 

αξίας του παραγώγου ή το κέρδος ή ζημία από τις συναλλαγματικές διαφορές ενός μη παραγώγου, 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων και παρουσιάζεται ως αποθεματικό 

συναλλαγματικών διαφορών στην καθαρή θέση. Τυχόν αναποτελεσματικό  τμήμα αναγνωρίζεται άμεσα 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ποσό που έχει αναγνωρισθεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 

μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως προσαρμογή ταξινόμησης κατά την πώληση της 

λειτουργίας του εξωτερικού. 

 

3.9 Προκαταβολές και δουλευμένα έσοδα 

 

Οι προκαταβολές και τα δουλευμένα έσοδα περιλαμβάνουν πληρωμές που γίνονται για το επόμενο έτος 

και αναγνώριση εσόδων του τρέχοντος έτους τα οποία θα εισπραχθούν στο επόμενο. 

 

3.10 Ενσώματα πάγια  

 

Τα ενσώματα πάγια εμφανίζονται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσεως. Οι αποσβέσεις γίνονται στα συστατικά 

τμήματα των ενσωμάτων παγίων τα οποία έχουν όμοιες ωφέλιμες ζωές με την χρήση της σταθερής μεθόδου 

απόσβεσης, έτσι ώστε να αποσβεσθεί το κόστος κτήσεως μέχρι την υπολειμματική αξία στην διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής. Οι υπολειμματικές αξίες ανέρχονται στο 30% για τα γραφεία διοίκησης και σε 0 για τα 

υπόλοιπα στοιχεία. Οι ωφέλιμες ζωές έχουν ως εξής: 

Κτίρια       25 - 40  χρόνια 

Μηχανολογικός εξοπλισμός    10 - 25  χρόνια 

Έπιπλα, σκεύη, λοιπός εξοπλισμός     3 - 8  χρόνια 

Οχήματα              5  χρόνια 
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Η γη δεν αποσβένεται. 

Οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες επανεξετάζονται ετησίως. Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει 

υπόψη της την αξία, την φύση των στοιχείων, την προτιθέμενη χρήση τους και την εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Η απόσβεση των ενσωμάτων παγίων κατανέμεται στις κατηγορίες των εξόδων τα οποία παρουσιάζονται 

κατά λειτουργία στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

Τα χρηματοοικονομικά κόστη που αναλαμβάνονται κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου, 

αναγνωρίζονται ως έξοδο. Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση 

τον χρόνο της μίσθωσης. 

 

3.11 Μισθώσεις 

 

Δικαιώματα χρήσης παγίων 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει δικαιώματα χρήσης παγίων στην έναρξη της μίσθωσης (την ημερομηνία που το 

περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης παγίων επιμετρούνται στο 

κόστος τους, μειωμένο κατά τη συσσωρευμένη απόσβεση και την απομείωση της αξίας τους και 

προσαρμοσμένο κατά την επαναμέτρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων μισθώσεων. Το κόστος των 

περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης περιλαμβάνει το ποσό των αναγνωρισμένων υποχρεώσεων 

μίσθωσης, το άμεσο κόστος και τις πληρωμές μισθώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία 

έναρξης ή πριν από την ημερομηνία έναρξης μείον τα λαμβανόμενα κίνητρα μίσθωσης.  Αν η Εταιρεία 

είναι βέβαια ότι θα αποκτήσει την κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της 

μίσθωσης, η απόσβεσή του θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη σταθερή μέθοδο στην εκτιμώμενη 

ωφέλιμη ζωή του παγίου. Τα δικαιώματα χρήσης παγίων υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 

 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 

Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις μισθώσεων ίσες με την παρούσα 

αξία των μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Οι πληρωμές 

συμπεριλαμβάνουν τα συμβατικά σταθερά μισθώματα. Για να υπολογίσει την παρούσα αξία των 

πληρωμών η Εταιρεία χρησιμοποιεί το προεξοφλητικό επιτόκιο ανάλογα με την διάρκεια του εκάστοτε 

συμβολαίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, εάν το πραγματικό επιτόκιο δεν προσδιορίζεται 

ευθέως από τη σύμβαση μίσθωσης. Μεταγενέστερα της έναρξης μίσθωσης, το ποσό των υποχρεώσεων 

μισθώσεων προσαυξάνεται με έξοδα τόκων και μειώνεται με τις πληρωμές μισθωμάτων που 

πραγματοποιούνται. Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων μισθώσεων επαναμετράται εάν υπάρξει 

τροποποίηση στη σύμβαση, ή οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια της σύμβασης, στα σταθερά μισθώματα 

ή στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Βραχυχρόνιες μισθώσεις και μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (δηλαδή μισθώσεις διάρκειας 

μικρότερης ή ίσης των 12 μηνών, από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης μίσθωσης, όπου δεν υπάρχει 

το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου). Επίσης εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με περιουσιακά 

στοιχεία χαμηλής αξίας (δηλαδή αξίας μικρότερης των € 5.000). Πληρωμές μισθωμάτων για βραχυχρόνιες 

και χαμηλής αξίας μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. 
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3.12 Απομείωση ενσωμάτων παγίων 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 

της αξίας τους ως εξής: 

 

Τα στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για 

απομείωση ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. 

Ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη 

από την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη, μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης 

κατά τα απαιτούμενα κόστη ρευστοποίησης και της αξίας χρήσεως. Για σκοπούς εκτίμησης της ύπαρξης 

απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα στα οποία παράγονται 

ανεξάρτητες ταμειακές ροές (ένταξη σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Τα περιουσιακά στοιχεία 

τα οποία έχουν υποστεί απομείωση της αξίας τους, εξετάζονται σε ετήσια βάση για σκοπούς τυχόν 

αναστροφής της ζημιάς απομείωσης. 

 

3.13 Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Η υπεραξία που προέρχεται από την απόκτηση θυγατρικών ή άλλων εταιρειών, οι οποίες στην συνέχεια 

ενσωματώθηκαν στην Εταιρεία, εμφανίζεται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Η υπεραξία επιμετράται στο 

κόστος, μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης. Η μελέτη απομείωσης γίνεται ετησίως.   

 

3.14 Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού που προκύπτουν από δικαστικές 

διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις αν υπάρχουν κατά την 

ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος και αναμένεται εκροή 

πόρων αξιόπιστα προσδιοριζόμενη. Οι δεσμεύσεις για δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς 

κινδύνους, αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το αποτέλεσμα, με βάση τα γνωστά κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού γεγονότα. 

 

3.15 Παροχές σε εργαζόμενους 

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίσταται δουλευμένες. 

 

(β) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα του  

ιδιωτικού τομέα (ΕΦΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε 

εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα 

της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση, το συνταξιοδοτικό 

ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά 

συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών 

παροχών με βάση αυτό το ασφαλιστικό πρόγραμμα.  
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Στο ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εθελοντικών εισφορών που χορηγείται από την 

εταιρεία METLIFE στην Ελλάδα η Εταιρεία συμμετέχει κατά το ισόποσο των εθελοντικών εισφορών των 

εργαζομένων-μελών στο πρόγραμμα με μέγιστο ποσοστό συμμετοχής το 6% επί του συντάξιμου μισθού 

των μελών. 

Κατά τη συνταξιοδότηση, η εταιρεία METLIFE είναι υπεύθυνη για την καταβολή των συνταξιοδοτικών 

παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη 

υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.  

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών οι παροχές αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος όταν καθίστανται δουλευμένες.  

(γ) Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Για τις δεσμεύσεις της Εταιρείας που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, η σχετική 

υποχρέωση προσδιορίζεται με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected 

unit credit method). Οι εκτιμήσεις γίνονται από εξωτερικούς αναλογιστές, σε τακτά διαστήματα όχι πέραν 

των 2 ετών.  

Το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προκύπτουν από την αναθεώρηση των παραδοχών 

της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζεται άμεσα στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα και δεν 

αναταξινομούνται στα αποτελέσματα. 

Για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, το κόστος που βαρύνει την  Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος, περιλαμβάνει το τρέχον κόστος υπηρεσίας, το χρηματοοικονομικό κόστος, την αναμενόμενη 

απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και  το κόστος προϋπηρεσίας. Το κόστος 

προϋπηρεσίας για την ενίσχυση των παροχών, λογιστικοποιείται, όταν οι παροχές αυτές ωριμάζουν ή όταν 

προκύπτει τεκμαιρόμενη δέσμευση. 

 

3.16 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων 

 

Τα δουλευμένα έξοδα και τα έσοδα επομένων χρήσεων, περιλαμβάνουν, έξοδα που αφορούν την τρέχουσα 

χρήση τα οποία θα πληρωθούν εντός της επόμενης χρήσεως και προεισπραχθέντα έσοδα που αφορούν την 

επόμενη χρήση. 

 

3.17 Μερίσματα  

 

Τα μερίσματα που δίδονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις κατά τον χρόνο που 

εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

4.  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

 

Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 

 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 

προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία η Εταιρεία έχει υιοθετήσει 

κατά την 1 Ιανουαρίου 2020. 

 

Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 

29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη 
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χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την 

καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην 

προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού 

πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να 

επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η 

υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που 

υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ 

δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού 

πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις) 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 

3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν 

έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια 

λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερα η 

εφαρμογή. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της η υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών. 

 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις 

λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερα η εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της 

σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως 

«πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα 

αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, που 

λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για 

τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της 

σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα 

τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της η υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών. 

 
Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις 

στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των εργασιών 

του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της αντικατάστασης ενός υφιστάμενου 

επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες 

απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές 

διευκολύνσεις εφαρμόσιμες σε υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται από την 

αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κατά την 

περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα 

εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Επίσης, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω από την αβεβαιότητα που 

προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, αναδρομικά, 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020. Η δεύτερη φάση (σχέδιο 

προτύπου) επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα 

υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Η Διοίκηση της 
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Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της η 

υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών. 

 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η 

Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα 

 

ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις 

και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή 

και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 

και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων 

μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των 

τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια 

επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν 

η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία 

αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία 

εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση 

της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της η 

υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών. 

 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως 

Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερα η εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας Covid-19 το ΣΔΛΠ 

ανέβαλε την ημερομηνία εφαρμογής κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2023, δίνοντας 

περισσότερο χρόνο στις εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν αλλαγές στην ταξινόμηση των υποχρεώσεων. 

Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, 

βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη 

ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την 

επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις 

γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις 

ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς 

τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της η 

υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών. 

 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις, 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 

ΔΠΧΑ (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2022, ενώ επιτρέπεται νωρίτερα η εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου, 

τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω:  

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 

στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις λογιστικές 

απαιτήσεις του προτύπου για συνενώσεις επιχειρήσεων. 

• ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του κόστος των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση στοιχείων που παράγονται 

ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση του. Τα έσοδα από 

τις πωλήσεις και το σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 
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• ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: οι 

τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

της σύμβασης εάν είναι επαχθής. 

• Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 στα πρότυπα ΔΠΧΑ 1- 

Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στο ΔΠΧΑ 9-

Χρηματοοικονομικά Μέσα, στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά παραδείγματα που συνοδεύουν 

το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της η 

υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών. 

 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις -Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (Τροποποιήσεις) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται νωρίτερα η εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών 

καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ τροποποίησε 

το πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά 

με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της 

πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει 

λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο 

βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, 

εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά ίδιο 

με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή, 

• Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την  ή πριν από 

την 30η Ιουνίου 2021, 

• Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της η υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών. 

 

Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 16 

(Τροποποιήσεις) 

Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις 

στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες ολοκληρώνονται  οι 

εργασίες του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες 

αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο 

δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι 

τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση  για τη λογιστική αντιμετώπιση  αλλαγών στη βάση 

προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, απαιτώντας την προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην περίπτωση 

αλλαγής στο επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν διευκολύνσεις για τη μη διακοπή των 

σχέσεων αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής διευκόλυνσης από την απαίτηση 

διακριτής αναγνωρισιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν μηδενικού κινδύνου, που 

προσδιορίζεται ως αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου. Επίσης, οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 

επιτρέπουν στις εταιρείες ασφαλίσεων που εξακολουθούν να εφαρμόζουν το ΔΛΠ 39 να λάβουν τις ίδιες 

διευκολύνσεις με αυτές που προβλέπονται στις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9. Ακόμη, οι τροποποιήσεις 

εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που 

επιτρέπουν στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της 

αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στη στρατηγική 

διαχείρισης κινδύνων της οικονομικής οντότητας. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι 

τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την οντότητα να αναμορφώσει τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς. Η 
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Διοίκηση της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της η υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών. 

 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2 

Γνωστοποίηση των Λογιστικών Πολιτικών (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023 με 

νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή 

κρίσεων ουσιαστικής σημασίας στις γνωστοποιήσεις λογιστικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι 

τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης «σημαντικών» λογιστικών 

πολιτικών με την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτικών. Επίσης, προστίθενται 

οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν στην εφαρμογή της 

έννοιας της ουσιαστικότητας κατά τη λήψη κρίσεων για γνωστοποιήσεις λογιστικής πολιτικής Η Διοίκηση 

της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της η 

υιοθέτηση των τροποποιήσεων αυτών. 

 

ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των 

λογιστικών εκτιμήσεων (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2023 με νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται και ισχύουν για αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 

και αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου. 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν έναν νέο ορισμό των λογιστικών εκτιμήσεων, οριζόμενοι ως νομισματικά ποσά 

στις οικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές στις 

λογιστικές πολιτικές και τις διορθώσεις σφαλμάτων. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν 

αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της η υιοθέτηση των τροποποιήσεων 

αυτών. 
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 5. Ενσώματα πάγια 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των ενσώματων παγίων.  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης δεν υπήρξε ανάγκη για απομείωση το 2020. Τα ενσώματα πάγια 

στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

 Οικόπεδα-

κτίρια 

Οικόπεδα- 

Κτίρια - 

Μισθωμένα 

Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Μεταφορικά 

Μέσα - 

Μισθωμένα 

Έπιπλα 

και λοιπός 

εξοπλισμός 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Μισθωμένα 

Ακιν/σεις 

υπό 

εκτέλεση 

Σύνολα 

            

Κόστος κτήσεως 

01.01.2019 
40.977.344 945.856 35.906.967 73.379 4.246.603 29.696.087 930.500 2.454.605 115.231.341 

Προσθήκες 344.352 256.677 726.653 40.500 475.601 3.841.612 54.914 3.549.777 9.290.086 

Πωλήσεις - - (75.012) (32.553) - (2.344.492) - - (2.452.057) 

Διαγ/φές, κατ/φες, δωρ. 

διαθ., λήξης συμβολ 
(182.405) (331.923) - - (859.747) - (364.698) (25.500) (1.764.273) 

Μετ/ρές, ανακατ/μές 457.054 - 1.617.372 - - 138.850 - (2.213.276) - 

Κόστος κτήσεως 

31.12.2019 
41.596.345 870.610 38.175.980 81.326 3.862.457 31.332.057 620.716 3.765.606 120.305.097 

            

Κόστος κτήσεως 

01.01.2020 
41.596.345 870.610 38.175.980 81.326 3.862.457 31.332.057 620.716 3.765.606 120.305.097 

Προσθήκες 440.168 770.183 577.300 - 1.792.168 4.616.817 129.750 1.713.911 10.040.297 

Πωλήσεις (2.112.103) - (69.069) - - (209.904) - - (2.391.076) 

Διαγ/φές, κατ/φες, δωρ. 

διαθ., λήξης συμβολ 
(35.175) (52.216) - - (1.893.498) (561.698) (61.034) - (2.603.621) 

Μετ/ρές, ανακατ/μές 413.130 - 2.633.515 - - 403.716 - (3.450.361)  

Κόστος κτήσεως 

31.12.2020 
40.302.365 1.588.577 41.317.726 81.326 3.761.127 35.580.988 689.432 2.029.156 125.350.697 
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Σωρευμένες αποσβέσεις 

01.01.2019 
(22.020.883) (404.046) (21.232.380) (73.379) (2.558.615) (18.853.213) (405.376) - (65.547.892) 

Αποσβέσεις περιόδου (683.271) (128.419) (1.418.454) - (990.185) (3.047.589) (171.817) - (6.439.737) 

Πωλήσεις 9.697 - 63.506 - - 467.833 - - 541.036 

Διαγραφές, καταστροφές, 

δωρεάν διαθέσεις 
165.391 331.924 8.891 32.553 811.442 1.677.126 309.375 - 3.336.702 

Σωρευμένες αποσβέσεις  

31.12.2019 
(22.529.068) (200.541) (22.578.437) (40.826) (2.737.358) (19.755.843) (267.818) - (68.109.891) 

            

Σωρευμένες αποσβέσεις 

01.01.2020 
(22.529.068) (200.541) (22.578.437) (40.826) (2.737.358) (19.755.843) (267.818) - (68.109.891) 

Αποσβέσεις περιόδου (692.645) (249.860) (1.628.809) (8.100) (868.868) (3.498.495) (145.132) - (7.091.909) 

Πωλήσεις 1.581.849 - 62.711 - - 185.707 - - 1.830.267 

Διαγραφές, καταστροφές, 

δωρεάν διαθέσεις 
9.943 52.216 - - 2.172.573 539.826 61.034 - 2.835.592 

Σωρευμένες αποσβέσεις  

31.12.2020 
(21.629.921) (398.185) (24.144.535) (48.926) (1.433.653) (22.528.805) (351.916) - (70.535.941) 

            

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 19.067.277 670.069 15.597.543 40.500 1.125.099 11.576.214 352.898 3.765.606 52.195.206 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020 18.672.444 1.190.392 17.173.191 32.400 2.327.474 13.052.182 337.516 2.029.157 54.814.756 
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Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν ποσό περίπου € 1.128 χιλ. για μηχανολογικό κυρίως 

εξοπλισμό στο εργοστάσιο καφέ στα Οινόφυτα και ποσό περίπου € 825 χιλ. για μηχανολογικό εξοπλισμό 

του εργοστασίου νερού στη Βόνιτσα. 

Η πρόβλεψη των προηγούμενων χρήσεων για απομείωση αφορά ακίνητο (οικόπεδο) λόγω υπόθεσης που 

εκκρεμοδικεί με το Δημόσιο. 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας. 

 

6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

 Λογισμικά 

Προγράμματα 

Δικαιώμα

τα 
Υπεραξία Σύνολο 

Κόστος κτήσεως 01.01.2019 16.515.078 209.639 26.102.007 42.826.724 
         

Κόστος κτήσεως 31.12.2019 16.515.078 209.639 26.102.007 42.826.724 
     

Κόστος κτήσεως 01.01.2020 16.515.078 209.639 26.102.007 42.826.724 
     

Κόστος κτήσεως 31.12.2020 16.515.078 209.639 26.102.007 42.826.724 
     

Σωρευμένες αποσβέσεις     

Σωρευμένες αποσβέσεις  

01.01.2019 
(16.515.078) (204.306) - (16.719.384) 

Αποσβέσεις χρήσης - (2.000) - (2.000) 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

31.12.2019 
(16.515.078 (206.306) - (16.721.384) 

     

Σωρευμένες αποσβέσεις  

01.01.2020 
(16.515.078) (206.306) - (16.721.384) 

Αποσβέσεις χρήσης - (2.000) - (2.000) 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

31.12.2020 
(16.515.078) (208.306) - (16.723.384) 

     

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 - 3.333 26.102.007 26.105.340 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020 - 1.333 26.102.007 26.103.340 

 

 

Η υπεραξία προέκυψε με τη νομική απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών, ΜΑΚΑΝ Α.Ε. το 2011 και  

του κλάδου βρεφικής διατροφής της Pfizer Ελλάς A.E. το 2012. Η εκτίμηση ανακτησιμότητας της 

υπεραξίας που προέκυψε από την ΜΑΚΑΝ Α.Ε και τον κλάδο βρεφικής διατροφής της Pfizer Ελλάς A.E 

συνολικού ύψους € 26,1 εκ.  έγινε με τη μέθοδο της αξίας χρήσεως.  Οι μελλοντικές χρηματοροές 

εκτείνονται σε 50 έτη.  Το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, θεωρείται ως μια μονάδα 

χρηματοροών, δεδομένου ότι η εξαγορά αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση της θέσης της Εταιρείας, στην 

εκμετάλλευση νέων καναλιών διανομής και νέων προϊόντων και στην δημιουργία συνεργειών ώστε να 

προκύψουν οφέλη για όλες τις δραστηριότητες. Το επιτόκιο προσδιορίσθηκε με τη μεθοδολογία η οποία 

χρησιμοποιείται διεθνώς από την NESTLE, γνωστή ως “adjusted cost of capital”. Οι προβλέψεις του 2020 

έχουν βασιστεί στο βραχυπρόθεσμο πλάνο, ενώ των ετών 2021-2022 στο μεσοπρόθεσμο. Από το 4ο ως το 

10ο έτος χρησιμοποιήθηκαν λογικά ποσοστά ανάπτυξης πωλήσεων και κερδών. Στην τρέχουσα χρήση δεν 

προκύπτει ανάγκη απομείωσης.   
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7. Επενδύσεις σε θυγατρικές , συγγενείς και λοιπές εταιρείες 

 

Επωνυμία 31/12/2020 31/12/2019 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ 88.628 88.628 

CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ 100.535 100.535 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ  29 29 

NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛ.ΥΔΑΤΑ ΑΕ 19.087.628 19.087.628 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (ΝESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛ.ΥΔΑΤΑ) (18.449.184) (18.449.184) 

Σύνολο 827.636 827.636 

 

8. Αναβαλλόμενη φορολογία 

 

 

 

 

 

 
 31/12/2020 31/12/2019 

Υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης 4.612.014 6.106.855 

Χρέωση/(Πίστωση) στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος (Αποτελεσμάτων) 
79.475 (1.781.510) 

Χρέωση (Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια (Λοιπά Συνολικά 

Εισοδήματα) 
270.468 286.669 

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης 4.961.957 4.612.014 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Αποσβέσεις 

ενσωμάτων 

παγίων 

Χρηματοδοτικές 

Μισθώσεις 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (2.247.494) 785.134 (1.462.360) 

Πίστωση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 437.288 (229.208) 208.081 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 (1.810.206) 555.926 (1.254.279) 
    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (1.810.206) 555.926 (1.254.279) 

Πίστωση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (301.705) 350.779 49.074 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 (2.111.911) 906.706 (1.205.205) 

 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (1.205.205) (1.254.279) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.167.162 5.866.293 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.961.957 4.612.014 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

 
Προβλέψεις για 

παροχές σε 

εργαζομένους 

Προεξόφληση 

απαιτήσεων 

Αποθεματικά 

εύλογης αξίας 

Λοιπές 

Προβλέψεις 

Δάνεια από 

συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις 

Εμπορικές 

Απαιτήσεις 
Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 

Ιανουαρίου 2019 
3.285.376 19.548 (169.842) 621.929 555.078 2.075.463 1.181.663 7.569.215 

Χρέωση  στην 

Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος 

(95.616) (19.548) 179.489 (197.371) (560.295) (185.380) (1.110.869) (1.989.590) 

Πίστωση στα Ίδια 

Κεφάλαια 
308.398 -  (21.729) - - - - 286.668 

Υπόλοιπο 31 

Δεκεμβρίου 2019 
3.498.158 - (12.083) 424.558 (5.217) 1.890.083 70.794 5.866.293 

                 

Υπόλοιπο 1 

Ιανουαρίου 2020 
3.498.158 - (12.083) 424.558 (5.217) 1.890.083 70.794 5.866.293 

Χρέωση  στην 

Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος 

(19.294) - - (80.533) 2.542  (314.487) 442.172 30.400 

Πίστωση στα Ίδια 

Κεφάλαια 
283.754 - (13.286) - - - - 270.469 

Υπόλοιπο 31 

Δεκεμβρίου 2020 
3.762.618 - (25.368) 344.025 (2.675) 1.575.596 512.966 6.167.162 
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9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 

(α) Μακροπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
   

Εγγυήσεις 30.349 21.869 

Εμπορικές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1.417.601 1.846.680 

Σύνολο 1.447.950 1.868.549 

 

 

(β) Βραχυπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 
 31/12/2020 31/12/2019 

Εμπορικές απαιτήσεις 61.047.977 64.846.658 

Μείον: Πρόβλεψη για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων (10.323.929) (11.549.372) 

Σύνολο 50.724.048 53.297.286 
   

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 5.839.735 3.333.534 

μείον προβλέψεις (2.843.783) (2.843.784) 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 3.913.355 2.392.495 

Προκαταβολές-Προπληρωμένα έξοδα 2.661.686 1.646.221 

Λοιποί χρεώστες 73.084 1.012.750 

Σύνολο 60.368.125 58.838.502 

 

 

 

Στις απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους € 2,8 εκατομμυρίων περίπου 

που αφορά ποσό που πληρώθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο ως επιπρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που 

καταλογίστηκαν στην Εταιρεία κατά τον έλεγχο της χρήσης 2010. Η Διοίκηση της Εταιρείας και οι Νομικοί 

της Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η υπόθεση αυτή μάλλον δε θα τελεσιδικήσει προς όφελος της Εταιρείας. Για 

το λόγο αυτό, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού € 2,8 εκατομμυρίων στα αποτελέσματα των 

προηγούμενων χρήσεων (Βλέπε σημείωση 27.2). 

 

Οι εγγυήσεις και πιστωτικές ενισχύσεις που έχουν ληφθεί από τους πελάτες για την μείωση του πιστωτικού 

κινδύνου έχουν ως εξής: 

 31/12/2020 31/12/2019 

Εγγυητικές επιστολές  7.573.023 7.923.023 

Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εγγυήσεων 10.025.685 13.993.958 

Υποθήκες/προσημειώσεις 542.920 542.920 

Σύνολο 18.141.628 22.459.901 
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Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

Υπόλοιπο 31.12.2018 11.906.531 

Προβλέψεις χρήσεως 212.253 

Διαγραφές χρήσεως 2019 (569.412) 

Υπόλοιπο 31.12.2019 11.549.372 

Προβλέψεις χρήσεως  801.289 

Διαγραφές χρήσεως 2020 (2.026.732) 

Υπόλοιπο 31.12.2020 10.323.929 

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και σχηματίζει προβλέψεις για επισφάλειες σε 

εξατομικευμένη βάση εφόσον κρίνεται ως πιθανή η αδυναμία είσπραξής τους. Ως μέτρο της αδυναμίας της 

είσπραξης χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση η αντικειμενική δυσκολία ή η πτώχευση του οφειλέτη. 

Κατά κανόνα η Εταιρεία διεκδικεί δικαστικά ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις εφόσον το ύψος της απαίτησης 

δικαιολογεί το κόστος διεκδίκησης. Πέραν τούτων η Εταιρεία διενεργεί και προβλέψεις επισφάλειας με 

βάση στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των απαιτήσεων σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

 

Η Εταιρεία  εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του Δ.Π.Χ.Α. 9, βάσει της 

οποίας ο αντίθετος λογαριασμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών από απαιτήσεις από πελάτες 

προσδιορίζεται στο ποσό που προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων. 

 

Η ενηλικίωση των υπολοίπων των πελατών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ήταν: 

 

 Αξία 
Χωρίς 

Καθυστέρηση 

91-120 

ημέρες 

άνω των 120 

ημερών 

Ποσοστό Απωλειών  0,01% 5,00% 83,15% 

Ζημίες απομείωσης  10.323.928 6.141 6.616 10.311.172 

Απαιτήσεις κατά την 

31.12.2020 
63.795.385 52.833.914 103.980 10.857.491 

(-) Εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις από συνδεδεμένες 

(Σημείωση 28) 

(2.752.432) - - - 

(+) Πιστωτικά υπόλοιπα 

πελατών ανατ/ση σε παθητικό 

(Σημείωση 18) 

1.422.625 - - - 

Σύνολο βραχ. και μακρ. 

Εμπορικών Απαιτήσεων 
62.465.578 52.833.914 103.980 10.857.491 

 

 

10. Αποθέματα 

 31/12/2020 31/12/2019 

Πρώτες ύλες 17.004.604 13.306.144 

Ανταλλακτικά 1.159.781 821.786 

Εμπορεύματα και έτοιμα προϊόντα 16.315.127 16.977.503 

Αποθέματα καθ’ οδόν 3.422.315 3.275.060 

Σύνολο 37.901.827 34.380.493 
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Η Εταιρεία διενεργεί καταστροφές απαξιωμένων αποθεμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στην 

απογραφή υπάρχουν απαξιωμένα  αποθέματα για τα οποία έχει διενεργηθεί η σχετική πρόβλεψη.   

 

11. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 

 31/12/2020 31/12/2019 

Διαθέσιμα στις τράπεζες και στο ταμείο 5.030 17.906 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 19.721.879 8.724.825 

Σύνολο 19.726.909 8.742.731 

 

12. Μετοχικό κεφάλαιο και Υπέρ το Άρτιο 

 

  Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020  5.269.765 3.397 

 

 

13. Αποθεματικά αντιστάθμισης ταμειακών ροών και Αναλογιστικά Κέρδη Ζημιές 

 

 

 Αποθεματικά 

εύλογης αξίας 

Αναλογιστικά 

κέρδη/ζημιές 
Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2019 435.125 (590.491) (155.366) 

Μεταφορά στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος 
(525.666) (1.284.990) (1.810.656) 

Φόρος εισοδήματος (21.729) 308.398 286.669 

31 Δεκεμβρίου 2019 (112.270) (1.567.083) (1.679.353) 
    

1 Ιανουαρίου 2020 (112.270) (1.567.083) (1.679.353) 

Μεταφορά στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος 
6.567 (1.182.307) (1.175.740) 

Φόρος εισοδήματος (13.286) 283.754 270.468 

31 Δεκεμβρίου 2020 (118.989) (2.465.636) (2.584.624) 

 

14. Λοιπά αποθεματικά 

 

 Τακτικό 

αποθεματικό 

Ειδικά 

αποθεματικά 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

Λοιπά 

αποθεματικά 
Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2019 10.200.000 38.170 666.814 70.399 10.975.383 

Κίνηση χρήσης 
                                    

-  

                                  

-  

                                              

-  

                                  

-  
                  -  

31 Δεκεμβρίου 2019 10.200.000 38.170 666.814 70.399 10.975.383 
      

1 Ιανουαρίου 2020 10.200.000 38.170 666.814 70.399 10.975.383 

Κίνηση χρήσης 
                                    

-  

                                  

-  

                                              

-  

                                  

-  
                  -  

31 Δεκεμβρίου 2020 10.200.000 38.170 666.814 70.399 10.975.383 
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Τα αφορολόγητα αποθεματικά περιλαμβάνουν αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί βάσει των 

φορολογικών διατάξεων από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί ο 

αναλογών φόρος εισοδήματος. Ο αναλογών φόρος θα καταβληθεί αν τα αποθεματικά αυτά διανεμηθούν 

και με συντελεστή, το συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανομής. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2020 ο φόρος θα ανερχόταν σε € 160.035 χιλ. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά 

του Ν.2238/1994. 

 

15. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική 

μελέτη. 

 

Ποσά αναγνωρισμένα στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 31/12/2020 31/12/2019 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 509.747 461.358 

Τόκος στην υποχρέωση 107.957 226.981 

Αναπροσαρμογή κόστους τρέχουσας απασχόλησης προηγ. ετών  - 26.054 

Τερματικές παροχές επίδραση περικοπής / διακανονισμού 450.167 749.446 

Σύνολο εξόδου που αναγνωρίσθηκε στη Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος  
1.067.871 1.463.839 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στην 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
  

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη της χρήσης 14.575.655 13.141.502 

Παροχές πληρωθείσες (1.148.258) (1.314.676) 

Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος) 1.182.307 1.284.990 

Σύνολο εξόδου που αναγνωρίσθηκε στη Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος  
1.067.871 1.463.839 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης 15.677.575 14.575.655 

 

 
  

Αναλογιστικές παραδοχές 31/12/2020 31/12/2019 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,30% 0.75% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,20% 2.10% 

Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή 13,65 13,51 

 

Ανάλυση Ευαισθησίας   

Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών 15.677.575 14.575.655 

Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο +0,5% 14.648.405 13.632.394 

Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο -0,5% 16.811.412 15.613.615 

 

16. Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 

 Προβλέψεις για νομικές & 

άλλες υποθέσεις 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 3.003.254 

Χρέωση / (πίστωση) στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 150.000 

Μη Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις  (2.608.000) 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις στη χρήση (395.254) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 150.000 
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Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 150.000 

Χρέωση / (πίστωση) στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 600.000 

Μη Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις                                               -  

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις στη χρήση (150.000) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 600.000 

 

 

17. Κρατικές επιχορηγήσεις 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης 240.017 240.017 

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης 240.017 240.017 

 

18. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

(α) Μακροπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
 31/12/2020 31/12/2019 

Μακροπρόθεσμες υποχρ. χρηματοδοτικών μισθώσεων 2.505.728 1.363.548 

Σύνολο 2.505.728 1.363.548 

 

(β) Μακροπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

 31/12/2020 31/12/2019 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31.171.191 29.269.925 

Δουλευμένα έξοδα 25.194.857 27.793.205 

Υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης και λοιποί φόροι 2.362.051 2.382.070 

Προβλέψεις 1.448.078 1.479.369 

Πιστωτές Διάφοροι 1.611.198 1.657.940 

Βραχυπρόθεσμες υποχρ. χρηματοδοτικών μισθώσεων 1.272.219 952.809 

Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών 1.422.625 828.556 

Λοιπές υποχρεώσεις 88.242 - 

Σύνολο 64.570.461 64.363.874 

 

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι εξοφλητέες εντός τριών μηνών κατά μέσον όρο από την ημερομηνία 

του ισολογισμού. 

   

19. Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 

 

 Μέσο επιτόκιο 31/12/2020 Μέσο επιτόκιο 31/12/2019 

Δάνειο NFI  0,60% 50.500.000 1,97% 52.000.000 

Σύνολο  50.500.000  52.000.000 

 

 

 



NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 
 

 

43 

 

Αφορά δάνειο με ημερομηνία σύμβασης 15/12/2015 με ισχύ από 17/12/2015, ποσού € 100.000.000, 

περίοδος εκτοκισμού και πληρωμής τόκων ανά τρίμηνο, διάρκεια σύμβασης μέχρι τον Δεκέμβριο 2016 με 

αυτόματη ανανέωση για περαιτέρω περιόδους του ενός έτους, η αποπληρωμή του δανείου και των τόκων 

μπορεί να γίνει κατά την λήξη της διάρκειας ισχύος του δανείου, με επιτόκιο σταθερό 5% με ισχύ από 

2/1/2017 δυνάμει τροποποίησης της σύμβασης την 29/3/2017, με επιτόκιο 3Μ EURIBOR + 202 bps 

κυμαινόμενο (3Μ EURIBOR της 1 ημέρας περιόδου εκτοκισμού και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 

μηδέν) με ισχύ από 30/11/2018 δυνάμει τροποποίησης της σύμβασης την 30/11/2018, με επιτόκιο 3Μ 

EURIBOR + 59 bps κυμαινόμενο (3Μ EURIBOR της 1 ημέρας περιόδου εκτοκισμού και σε κάθε 

περίπτωση όχι λιγότερο από μηδέν) με ισχύ από 17/12/2019 δυνάμει τροποποίησης της σύμβασης την 

12/12/2019, με επιτόκιο 3Μ EURIBOR + 77 bps κυμαινόμενο (3Μ EURIBOR της 1 ημέρας περιόδου 

εκτοκισμού και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από μηδέν) με ισχύ από 17/12/2020 δυνάμει τροποποίησης 

της σύμβασης την 24/11/2020. Οι εκτιμώμενοι τόκοι μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως και με επιτόκιο 

το επιτόκιο της ημερομηνίας ισολογισμού (0,6%) ανέρχονται σε € 236.400,00 κι αφορά σε Μ.Ο. δανείου 

€ 39.400.000 (2019: € 1.095.447 αφορά σε M.O. δανείου € 55.030.735). 

Μία αύξηση / μείωση των επιτοκίων κατά 50 bps (μονάδες βάσης), η οποία κρίνεται εύλογη κατά τις 

31/12/2020 και 31/12/2019, θα είχε ως συνέπεια τα καθαρά αποτελέσματα και η καθαρή θέση της 

Εταιρείας να μειωθούν /αυξηθούν κατά € 252.500,00 και  € 260.000,00 αντίστοιχα. 

 

20. Κύκλος Εργασιών  

Οι πωλήσεις της Εταιρείας μετά  την αφαίρεση επιστροφών και εκπτώσεων, αναλύονται παρακάτω και 

αφορούν κυρίως προϊόντα και εμπορεύματα καφέ, νερών, ζωοτροφών, σοκολατών, μαγειρικών και 

βρεφικής διατροφής. 

 
 31/12/2020 31/12/2019 

Πωλήσεις  βιομηχανικού κλάδου 212.346.657 223.616.971 

Πωλήσεις εμπορικού κλάδου 120.643.922 123.919.371 

Σύνολο Κύκλου εργασιών 332.990.579 347.536.342 
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21. Έξοδα 

 31/12/2020 31/12/2019 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζομένους 7.029.325 16.386.868 13.400.728 36.816.921 6.306.759 15.958.806 12.591.081 34.856.646 

Αναλώσεις υλών 166.308.733 - - 166.308.733 173.911.391 - - 173.911.391 

Απόσβεση περιουσιακών στοιχείων 2.410.785 3.706.240 543.280 6.660.305 2.322.821 3.300.779 760.050 6.383.650 

Επισκευές και συντηρήσεις  692.022 358.638 202.133 1.252.793 1.372.080 425.687 192.839 1.990.606 

Ασφάλιστρα 265.543 95.429 110.047 471.019 215.298 120.024 130.449 465.771 

Ηλεκτρικό ρεύμα – Φωταέριο 1.386.130 (28.121) 21.333 1.379.342 1.360.909 74,194 49.841 1.484.944 

Τηλεπικοινωνίες 27.933 147.747 27.064 202.744 26.017 139.461 53.576 219.054 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 15.656 150.011 (4.269) 161.398 17.853 300 90.614 108.767 

Αποθήκευτρα 515.129 2.819.409 - 3.334.538 519.596 2.665.624 - 3.185.220 

Έξοδα μεταφορών 14.583 6.605.550 28.169 6.648.302 20.024 6.787.374 52.986 6.860.384 

Έξοδα ταξιδιών 13.440 284.724 91.027 389.191 52.302 613.879 306.228 972.409 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 6.824 36.523.173 32.504 36.562.501 8.599 38.068.467 115.921 38.192.987 

Προμήθειες σε τρίτους - 2.937.653 - 2.937.653 - 3.766.321 - 3.766.321 

Αναλώσιμα υλικά 45.360 1.106.471 1.963 1.153.794 67.218 1.147.625 2.668 1.217.511 

Αποζημιώσεις για λύσεις 

συμβολαίων/Λοιπά έκτακτα & 

ανόργανα 

 - 704.231 - 704.231  - 903.696 - 903.696 

Λοιπές αμοιβές τρίτων 956.645 33.326.659 2.921.957  37.205.261 1.297.444 36.800.019 2.995.548   41.093.011 

Λοιπά διάφορα έξοδα/(έσοδα) 124.143 362.870 51.705 538.718 (648.641) (2.112.613) (1.077.238) (3.838.492) 

Σύνολο  
179.812.251 105.487.552 17.427.641 302.727.444 186.849.670 108.659.643 16.264.563 311.773.876 
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22. Παροχές σε εργαζομένους 

 31/12/2020 31/12/2019 

Μισθοί και ημερομίσθια 26.293.059 26.002.175 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 6.086.067 6.127.535 

Λοιπές παρεπόμενες παροχές 3.987.628 

 
1.977.490 

Κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 450.167 749.446 

Σύνολο 36.816.921 

 
34.856.646 

 

Ο μέσος αριθμός των απασχολουμένων στην Εταιρεία για τη χρήση ανήλθε σε 722 άτομα ενώ ο 

αντίστοιχος για τη χρήση του 2019 ήταν 739 άτομα. 

 

23. Έσοδα από συμμετοχές 

 31/12/2020 31/12/2019 

Έσοδα από μερίσματα  (CPW Ελλάς Α.Ε.) (1.400.000) (1.088.000) 

Σύνολο (1.400.000) (1.088.000) 

 

24. Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 

 

Τόκοι έξοδα 
31/12/2020 31/12/2019 

Τόκοι δανείων 307.283 1.095.447 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 150.187 175.644 

 457.470 1.271.091 

Τόκοι εμπορικών απαιτήσεων - (25.131) 

Τόκοι προεξόφλησης απαιτήσεων - (78.192) 

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 457.470 1.167.769 

 

Η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους οφείλεται στη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων και στη 

μείωση του επιτοκίου δανεισμού (βλέπε σημείωση 19). 

 

25. Φόρος εισοδήματος 

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4646/2019, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μειώθηκε 

σε 24%. Ως εκ τούτου, ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος, για την τρέχουσα χρήση, υπολογίστηκαν 

χρησιμοποιώντας τον συντελεστή 24%.  

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος», οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις υπολογίζονται χωρίς προεξόφληση με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να 

εφαρμοστούν την περίοδο της πραγματοποίησής τους υπό την προϋπόθεση ότι έχουν θεσπιστεί ή 

ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

  

Οι διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. 

Κέρδη ή ζημιές που αναφέρονται στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και κατατίθενται ετησίως στις 

φορολογικές αρχές, μένουν εκκρεμείς μέχρι αυτές να ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία της εταιρείας 

και να οριστικοποιήσουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές κάθε χρήσης που 

αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμψηφισμό κερδών των 

πέντε επόμενων χρήσεων της εν λόγω χρήσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής 



NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 
 

 

46 

 

νομοθεσίας, ετησίως οι εταιρείες υπολογίζουν προκαταβολή φόρου σε ποσοστό 100% επί του φόρου 

εισοδήματος της χρήσης, ενώ κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, υπερβάλλον ποσό 

προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο. 

 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (4.902.123) (8.911.432) 

Φόρος εισοδήματος προηγουμένης χρήσης 750.049 - 

Φόρος εισοδήματος χρήσης  5.526.931 7.011.267 

Τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση  1.374.857 (1.900.165) 

 

 
 31/12/2020 31/12/2019 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  5.526.931 7.011.267 

Φόροι προηγούμενων χρήσεων 111.219 2.800 

Αναβαλλόμενος φόρος (79.475) 1.781.510 

Σύνολο 5.558.675  8.795.577 

 

 

Ο φόρος, επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 

χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 
 31/12/2020 31/12/2019 

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων  31.205.665 35.682.697 

Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή 24%  7.489.360 8.563.847 

Αλλαγές στο φορολογικό συντελεστή - 345.677 

Φόρος προηγούμενων ετών 107.218 - 

Φόρος που αντιστοιχεί σε έξοδα που δεν 

αναγνωρίζονται στη φορολογία εισοδήματος ή 

είχαν φορολογηθεί σε προηγούμενες χρήσεις 

 (1.705.902) 144.372 

Φόρος που αντιστοιχεί σε απαλλασσόμενα 

έσοδα 
(336.000) (261.120) 

Φόροι προηγούμενων χρήσεων 4.000 2.800 

Φόρος 5.558.675  8.795.577 
   

Πραγματικός συντελεστής 17,81% 24,65% 
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26. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

 
Οι βασικοί κίνδυνοι που είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:: 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των 

σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθέντων συναλλαγών, στην περίπτωση που πελάτης ή τρίτος σε 

συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι απαιτήσεις 

αυτές αφορούν πελάτες οι οποίες κατανέμονται σε ευρύ αριθμό πελατών καθώς και λοιπές απαιτήσεις. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των πελατών και όχι από δημογραφικά στοιχεία 

και τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών της περιοχής λειτουργίας τους. Ακόμη, η Εταιρεία παρακολουθεί 

διαρκώς την Χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της ενώ η Διοίκησή της μέσω του 

μηχανογραφικού της συστήματος ελέγχει το μέγεθος των πιστώσεων και τα πιστωτικά όρια. Ακόμη, 

καταχωρεί πρόβλεψη που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή της για ζημίες σε σχέση με τους πελάτες και τις 

λοιπές απαιτήσεις. Ενώ στο τέλος του έτους η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός 

πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή πρόβλεψη. Για την ανάλυση 

της ενηλικίωσης των πελατών καθώς και για την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων δείτε τη σημείωση 9. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αντιμετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

που συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες διακανονίζονται με την παράδοση 

μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου 

ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα 

χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Συνεπώς, η συνετή διαχείριση της ρευστότητας 

επιτυγχάνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι 

αχρησιμοποίητες πιστώσεις επαρκούν ώστε να αντιμετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών 

διαθεσίμων. Η Διοίκηση επισκοπεί τις περιοδικές προβλέψεις των ρευστών διαθέσιμων με βάση τις 

προσδοκώμενες ταμειακές ροές από τη λειτουργική της κυρίως δραστηριότητα. Ακόμη, το σύνολο του 

δανεισμού της Εταιρείας προέρχεται από εταιρείες του Ομίλου και ανανεώνεται σε ετήσια βάση με 

αποτέλεσμα να μη δημιουργείται κίνδυνος ρευστότητας για την Εταιρεία. Παρακάτω παρατίθενται οι 

συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών 

τόκων: 

 
  31/12/2020 31/12/2019 

 Σημ. Αξία Έως 1 έτος > 1 έτους Αξία 
Έως 1 

έτος 
> 1 έτους 

Εμπορικές 

υποχρεώσεις 

18, 

28 
64.558.344,00 64.558.344,00 - 42.663.381 42.663.381 - 

Δάνεια 19 50.500.000,00 50.500.000,00 - 52.000.000 52.000.000 - 

Υποχρεώσεις 

χρημ. μισθ. 
18 3.777.947 1.272.219 2.505.728 2.316.357 952.809 1.363.548 

Πιστωτές 

διάφοροι 
18 1.611.198 1.611.198 - 1.657.940 1.657.940 - 

Σύνολο  120.447.489 117.941.761 2.505.728 98.637.678 97.274.130 1.363.548 

 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας διενεργούνται κυρίως σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό της νόμισμα.  Ως 

εκ τούτου, εκτίθεται σε διακυμάνσεις συναλλάγματος από αγορές πρώτων υλών που μετριάζονται με τη 

χρήση προϊόντων αντιστάθμισης ταμειακών ροών. 
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Κίνδυνος επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα της Εταιρείας δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, ενώ η έκθεση 

στον κίνδυνο επιτοκίων για υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η 

Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της και οι 

αποφάσεις της Διοίκησης για τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου 

λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Σημειώνεται ότι το δάνειο που έχει λάβει η Εταιρεία έχει 

συναφθεί με εταιρεία του Ομίλου. 

 

27. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις  και Υποχρεώσεις 

 

Η Εταιρεία έχει ως ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις τις κατωτέρω: 

 

1.Φορολογικές Υποθέσεις: 

 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2019, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον νόμιμο ελεγκτή και εκδόθηκε 

φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Να σημειωθεί ότι οι χρήσεις 2011-2014 

θεωρούνται ότι έχουν παραγραφεί καθώς έχει επέλθει η πενταετία εντός της οποίας η Φορολογική 

Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού 

φόρου όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2014). Ακόμη, η 

Εταιρεία στην περίπτωση που ελεγχθεί από τη Φορολογική Διοίκηση για τις χρήσεις 2015-2019 δεν 

αναμένει να προκύψουν σημαντικά ευρήματα και για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη 

ανέλεγκτων χρήσεων. 

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης 

από τον νόμιμο ελεγκτή βρίσκεται σε εξέλιξη και η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν 

σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 

2.Επίδικες υποθέσεις ως ενδεχόμενες απαιτήσεις:  

 

(α)  Η Εταιρεία μας κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση αναίρεσης (η οποία 

συζητήθηκε στις 10 Ιουνίου 2020, και αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου) της υπ. αριθμ. 

814/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της απόφασης των Φορολογικών Αρχών, 

σύμφωνα με την οποία καταλογίστηκαν στη Εταιρεία κατά τον έλεγχο της χρήσης 2010, επιπρόσθετοι 

φόροι και προσαυξήσεις ποσού € 2,8 εκατομμυρίων περίπου. Η Διοίκηση της Εταιρείας και οι Νομικοί της 

Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η υπόθεση αυτή μάλλον δε θα τελεσιδικήσει προς όφελος της Εταιρείας, συνεπώς 

τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων έχουν επιβαρυνθεί με το αναφερθέν ποσό (Βλέπε σημείωση 9).  

 

(β) Επιδόθηκε στις 04/06/2021 η απόφαση με αριθμό 4465/2021 από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 

σχετικά με την προσφυγή της Εταιρείας ως απορροφήσασας την εταιρεία ΜΑΚΑΝ Α.Ε. κατά πράξης 

καταλογισμού τελών χαρτοσήμου της περιόδου 2010 ποσού περίπου € 192 χιλ. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Αθηνών αποδέχτηκε την προσφυγή της Εταιρείας. 
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28. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τα συνδεδεμένα μέρη και οι οποίες τηρούν την αρχή των ίσων 

αποστάσεων είναι οι εξής: 

 

28.1 Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 

 

Συνδεδεμένα μέρη 31/12/2020 31/12/2019 

Cereal Partners Rus, LLC                        523                         523  

C.P.W. Hellas Breakfast Cereal S.A.              1.883.161                  787.642  

CPW S.A.                          -                      10.359  

Nespresso Hellas S.A.                 285.818                  114.102  

Nestle Adriatic S DOO                   29.238                         523  

Nestle Bulgaria AD                          -                           958  

Nestle Canada Inc.                     2.665                         987  

Nestlé Deutschland AG                          -                      30.560  

Nestle Espana, S.A.                   68.165                    26.366  

Nestle France                 112.389                  102.975  

Nestle Globe Center Europe GmbH                   12.351                    49.666  

Nestle Health Science France                          -                        2.676  

Nestle' Italiana S.p.A.                     3.220                      4.995  

Nestle Kuban LLC                     3.654                      2.436  

Nestle Nederland B.V.                          -                        1.000  

Nestlé Nespresso S.A.                          -                      90.436  

Nestlé Operational Services                   45.038                    50.914  

Nestle Polska S.A.                          -                        2.306  

Nestle Portugal, Unipessoal, Lda                          -                        5.867  

Nestle Purina Petcare EMENA                   50.467               1.787.767  

Nestle Purina UK                          -                        5.610  

Nestle Romania SRL                   63.617                  116.178  

Nestle Rossiya LLC                     1.316                      1.316  

Nestle Suisse S.A.                   19.483                  200.692  

Nestlé Sverige AB                          -                        1.218  

Nestle UK Limited                   22.392                      7.687  

Nestle Waters Direct Ελλάς Ύδατα ΑΕ                          -                           372  

Nestle Waters Management                   16.262                    77.209  

Nestle Waters Marketing                     2.800                    15.000  

Nestrade S.A.                     8.341                    46.956  

Osem Investments Ltd.                          -                        1.000  

Productos del Cafe S.A.                          -                        2.436  

Societe des Produits Nestle S.A.                   56.847                  299.587  

Nestle Middle East FZE                   11.018                           -    

Nestle Japan Ltd.                   22.200                           -    

Nestle del Uruguay S.A.                        292                           -    

LLC Nestle Ukraine                   11.117                           -    

UAB "Nestle Baltics"                   17.748                           -    

Nestle Purina  Commerciale Srl                     2.310                           -    

Σύνολο 2.752.432 3.848.319 
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28.2 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 

 

Συνδεδεμένα μέρη 31/12/2020 31/12/2019 

C.P.W. Hellas Breakfast Cereal S.A                     4.347                      7.607  

LLC Technocom                   85.593                    12.198  

Nestle Bulgaria A.D.                   60.860                    55.235  

Nestle Cesko s.r.o.                   58.378                    47.817  

Nestlé Deutschland AG                 744.705                  367.240  

Nestle Egypt S.A.E.                          -                      13.369  

Nestlé España, S.A.              4.310.163               3.445.339  

Nestlé France              1.424.113                  878.970  

Nestlé Globe Center Europe GmbH                 206.139                  124.615  

Nestle Hungaria KFT                   56.651                  224.762  

Nestlé Italiana Spa                 289.954               1.943.319  

Nestle Nederland B.V.                 190.670                  147.199  

Nestle Nespresso S.A.                          -                      33.277  

Nestlé Nespresso S.A.                 176.849                  145.568  

Nestlé Operational Services                   44.020                  427.027  

Nestle Polska S.A.                 115.705                    37.846  

Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda                   68.898                    94.274  

Nestle Purina PetCare                          -                      34.801  

Nestle Purina Petcare France                          -                    290.426  

Nestle Slovensko s.r.o.                 448.787                  368.338  

Nestle Suisse S.A.                 198.880                    97.099  

Nestle UK Ltd.                 723.563                  534.876  

Nestle Waters Deutschland GmbH                          -                      32.879  

Nestle Waters Management &                   79.687                    24.480  

Nestle Waters Marketing                 190.566                    59.730  

Nestrade S.A.                 993.366               3.849.824  

Quality Coffee Products Ltd.                          -                      53.696  

Sanpellegrino S.p.A. (42.991)                   25.084  

Societe des Produits Nestle S.A.            20.473.662                           -    

Société des Produits Nestlé S.A.                     2.862                      3.176  

Wyeth Nutritionals Ireland Limited                   21.413                      6.901  

Nespresso Hellas S.A.                     6.707                      6.484  

Nestle Turkiye Gida Sanayi A.S.                     2.037                           -    

Nestle Waters North America Inc.                     1.874                           -    

Tivall CZ s.r.o.                     3.525                           -    

Nestle Purina Commerciale S.R.L. (30.821)                          -    

Nestle Purina Petcare EMENA              2.476.991                           -    

Σύνολο 33.387.153 13.393.456 
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28.3 Ανάλυση εσόδων από συνδεδεμένα μέρη 

 
 

Συνδεδεμένα μέρη Πωλήσεις αγαθών 
Πωλήσεις 

παγίων   

Παροχές 

υπηρεσιών 
Σύνολο 

C.P.W. Hellas Breakfast Cereal S.A.                          -                             -               3.521.685                        3.521.685  

CPW S.A.                          -                             -                      7.898                               7.898  

LLC Nestle Ukraine                          -                      16.712                  11.117                             27.829  

Nespresso Hellas S.A. 66.047                            -                  684.151                           750.198  

Nestle Adriatic D.O.O. 22.593                             -                             -                               22.593  

Nestle Adriatic S DOO 64.789                              -                              -                             64.789  

Nestle Australia Ltd                          -                             -                         650                                  650  

Nestlé Belgilux SA                          -                             -                    21.409                             21.409  

Nestle Bulgaria A.D. 40.535                          -                    -                             40.535  

Nestle Canada Inc.                        425                           -                      2.240                               2.665  

Nestle Cesko s.r.o. 2.508                           -                      -                               2.508  

Nestle del Uruguay S.A.                          -                             -                      2.436                               2.436  

Nestlé Deutschland AG                          -                             -                    55.107                             55.107  

Nestlé España, S.A.                   82.448                           -                    20.784                           103.232  

Nestle France                 469.727                           -                            -                             469.727  

Nestle Global Services Spain, S.L.                          -                             -                      1.181                               1.181  

Nestle Globe Center Europe GmbH                          -                             -                  362.786                           362.786  

Nestlé Italiana Spa 12.498                     8.958                   3.220                             24.676  

Nestle Japan Ltd.                     20.787                           -                    1.413                             22.200  

Nestle Kuban LLC                          -                             -                      1.218                               1.218  

Nestle Middle East FZE                          -                             -                    46.846                             46.846  

Nestle Nederland B.V.                          -                             -                    13.859                             13.859  

Nestlé Operational Services                          -                             -                  130.753                           130.753  

Nestle Polska S.A.                          -                             -                         516                                  516  

Nestle Portugal, Unipessoal, Lda                   19.009                           -                            -                               19.009  

Nestle Purina Commerciale S.R.L.                          -                             -                      8.990                               8.990  

Nestle Purina Petcare EMENA                          -                             -               1.225.876                        1.225.876  

Nestle Purina UK                          -                             -                    12.024                             12.024  

Nestle Romania SRL                 1.415.555                           -                  2.250                        1.417.805  

Nestle Suisse S.A.                 823.883                           -                            -                             823.883  

Nestle UK Ltd.                 1.074.777                          -                  36.048                        1.110.825  

Nestle Waters Direct Ελλας Υδατα ΑΕ                          -                             -                         600                                  600  

Nestle Waters Management &                          -                             -                  103.142                           103.142  

Nestle Waters Marketing                          -                             -                    42.800                             42.800  

Nestrade S.A.                          -                             -                  128.608                           128.608  

Societe des Produits Nestle S.A.                   24.766                           -                  568.001                           592.767  

UAB "Nestle Baltics"                       8.107                          -                    17.748                             25.855  

Σύνολο 4.148.454                   25.670  7.035.356 11.209.480 

 

 



NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 
 

 

52 

 

  31/12/2019 

Συνδεδεμένα μέρη 
Πωλήσεις 

αγαθών 

Πωλήσεις 

παγίων   

Παροχές 

υπηρεσιών 
Σύνολο 

Nestle Middle East FZE                    -                     -    1.184 1.184 

Nestle Osterreich GmbH - - 1.184 1.184 

Nestle Australia Ltd 
                   

21.211    
                 -    350 21.561 

Nestle Bulgaria A.D.                    -                     -    12.684 12.684 

Nestle Canada Inc.                    -                     -    987 987 

Nestle Nespresso S.A - - 91.654 91.654 

Societe des Produits Nestle S.A.                    -    189.462                    555.008 744.470 

Nestle Suisse S.A. 1.058.788                  -    4.454 1.063.242 

Nestrade S.A.                    -                     -    96.386 96.386 

Nestle Cesko s.r.o.                    -                     -    1.184 1.184 

Nestlé Deutschland AG                    -                     -    115.776 115.776 

Nestle Globe Center Europe GmbH                    -                     -    440.926 440.926 

Nestle Egypt S.A.E. -  - 1.184 1.184 

Nestlé España, S.A.                   30.305                     -    38.669 68.974 

Productos del Café S.A                    -                     -    3.106 3.106 

Nestle France 696.773  - 61.558 758.331 

Nestle Health Science France                    -                     -    2.676 2.676 

Nestle Purina UK                    -                     -    27.080 27.080 

Nestle UK Ltd. 1.002.687                                       -    57.830 1.060.517 

Nestlé Italiana Spa                    -                     -    32.707 32.707 

Nestle  Polska S.A                    -                     -    3.490 3.490 

Nestle Nederland B.V. -                  -    3.129 3.129 

Nestle Portugal, Unipessoal, Lda                    -                     -    8.269 8.269 

Nestle Romania SRL             
                  

714.827   
                 -    18.366 733.193 

Nestlé Sverige AB                    -                     -    2.436 2.436 

Nestle Turkiye Gida Sanayi A.S                    -                     -    1.184 1.184 

Cereal Partner Rus LLC                    -                     -    523 523 

Nestle Waters Management &                    -                     -    165.101 165.101 

Nestle South Africa                    -                     -    523 523 

CPW S.A.                    -                     -    50.848 50.848 

Osem Group Commerce Lim                    -                     -    5.047 5.047 

Nestle Kuban LLC -                  -                    2.436    2.436 

Osem Investments Ltd                    -                     -    3.255 3.255 

Nestle Waters Marketing                    -                     -    15.000 15.000 

Nestle Rossiya LLC                    -                     -    1.316 1.316 

Nestle Adriatik Makedonija                    -                     -    3.614 3.614 

Nestlé Operational Services                    -                     -    372.027 372.027 

Nestle Waters Direct Ελλάς Ύδατα 

ΑΕ 
                   -                     -    600 600 

C.P.W. Hellas Breakfast Cereal 

S.A 
                   -                     -    3.272.027 3.272.027 

Nespresso Hellas S.A.                    -                     -    473.893 473.893 

UAB "Nestle Baltics" 84.407                                     -    - 84.407 

Nestle Nutrition                    -                     -    15.083 15.083 

Nestle Purina Petcare EMENA 1.441.747                                    -    - 1.441.747 

Σύνολο 5.050.745 189.462 5.964.754 11.204.961 
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28.4 Ανάλυση εξόδων από συνδεδεμένα μέρη 
 31/12/2020 

Συνδεδεμένα μέρη Αγορές αγαθών  Αγορές παγίων 
Λήψη 

υπηρεσιών 
Αγορές λοιπές 

Τόκοι χρημ/κών 

συναλλαγών 

πληρωθέντες  

Συναλλαγές 

αντ/σης  

συν/κού 

κινδύνου 

Σύνολο 

C.P.W. Hellas Breakfast 

Cereal S.A. 
                  17.995                           -                    12.000                            -                                      -    

                     

-    
                29.995  

Cereal Partners France                          -                             -                    44.359                            -                                      -    
                     

-    
                44.359  

LLC Technocom                 581.364                           -                      2.334                            -                                      -    
                     

-    
              583.698  

Nespresso Hellas S.A.                          -                             -                    21.636                           76                                    -    
                     

-    
                21.712  

Nestle Adriatic S DOO                 105.408                           -                         841                            -                                      -    
                     

-    
              106.249  

Nestle Bulgaria A.D.                 433.730                           -                      3.189                            -                                      -    
                     

-    
              436.919  

Nestle Cesko s.r.o.                 551.572                           -                         481                            -                                      -    
                     

-    
              552.053  

Nestlé Côte D'Ivoire                   78.470                           -                            -                              -                                      -    
                     

-    
                78.470  

Nestlé Deutschland AG              5.102.301                           -                    34.479                            -                                      -    
                     

-    
           5.136.780  

Nestle Egypt S.A.E.                   61.946                           -                            -                              -                                      -    
                     

-    
                61.946  

Nestlé España, S.A.            32.366.877                    22.700                383.445                            -                                      -    
                     

-    
         32.773.022  

Nestle Finance 

International Ltd 
                         -                             -                            -                              -    308.842 

                     

-    

                        

308.842       

Nestle France              8.400.022                           -                    62.422                            -                                      -    
                     

-    
           8.462.444  

Nestle Global Services 

Italy Srl 
                         -                             -                      6.728                            -                                      -    

                     

-    
                  6.728  

Nestle Globe Center 

Europe GmbH 
                         -                             -               2.263.815                            -                                      -    

                     

-    
           2.263.815  
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Nestle Health Science 

France 
                    2.290                           -                            -                              -                                      -    

                     

-    
                  2.290  

Nestle Hungaria KFT                 798.282                           -                            -                              -                                      -    
                     

-    
              798.282  

Nestlé Italiana Spa              2.369.708                           -                    13.229                            -                                      -    
                     

-    
           2.382.937  

Nestle Nederland B.V.                 935.986                           -                      5.154                            -                                      -    
                     

-    
              941.140  

Nestlé Nespresso S.A.              3.526.909                           -                            -                              -                                      -    
                     

-    
           3.526.909  

Nestlé Operational 

Services 
                         -                           987                869.067                            -                                      -    

                     

-    
              870.054  

Nestle Polska S.A.                 442.815                           -                      5.189                            -                                      -    
                     

-    
              448.004  

Nestle Portugal, 

Unipessoal, Lda 
             1.259.126                           -                      1.472                            -                                      -    

                     

-    
           1.260.598  

Nestle Purina Petcare 

EMENA 
           19.819.522                           -                            -                              -                                      -    

                     

-    
         19.819.522  

Nestle Romania SRL                   20.406                           -                         670                            -                                      -    
                     

-    
                21.076  

Nestlé SA                          -                             -                            -                 1.427.154                                    -    
                     

-    
           1.427.154  

Nestle Slovensko s.r.o.              3.041.620                           -                      1.837                            -                                      -    
                     

-    
           3.043.457  

Nestle Suisse S.A.                 753.013                           -                    14.888                      2.086                                    -    
                     

-    
              769.987  

Nestle Turkiye Gida 

Sanayi A.S 
                    2.037                           -                            -                              -                                      -    

                     

-    
                  2.037  

Nestle UK Ltd.              6.400.368                           -                      6.903                            -                                      -    
                     

-    
           6.407.271  

Nestle Waters 

Deutschland GmbH 
                         -                             -                    55.845                            -                                      -    

                     

-    
                55.845  

Nestle Waters 

Management & 
                         -                        5.702                171.348                            -                                      -    

                     

-    
              177.050  

Nestle Waters 

Marketing 
             1.606.943                           -                            -                           881                                    -    

                     

-    
           1.607.824  

Nestle Waters North 

America Inc. 
                         -                             -                    18.554                            -                                      -    

                     

-    
                18.554  
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Nestrade S.A.            20.375.300                    47.400             2.815.795                  193.233                                    -    
                     

-    
         23.431.728  

Quality Coffee Products 

Ltd. 
                305.646                           -                            -                              -                                      -    

                     

-    
              305.646  

Sanpellegrino S.p.A.              1.196.054                           -                      4.135                      9.879                                    -    
                     

-    
           1.210.068  

Societe des Produits 

Nestle S.A. 
                         -                             -             31.543.151                           -                                      -    

                     

-    
         31.543.151  

Suomen Nestlé Oy                   35.176                           -                            -                              -                                      -    
                     

-    
                35.176  

Tivall Cz s.r.o.                   44.123                           -                      2.426                            -                                      -    
                     

-    
                46.549  

Wyeth Nutritionals 

Ireland Lim 
                  52.330                           -                            -                              -                                      -    

                     

-    
                52.330  

NTC-Europe SA                          -                             -                            -                              -    -  341.348               341.348  

Σύνολο          110.687.339                    76.789           38.365.392               1.633.309                          308.842         341.348         151.413.019  

 
 31/12/2019 

Συνδεδεμένα μέρη 
Αγορές 

αγαθών 

Αγορές 

παγίων 

Λήψη 

υπηρεσιών 

Αγορές 

λοιπές 

Τόκοι χρημ/κών 

συναλλαγών 

πληρωθέντες 

Συναλλαγές αντ/σης  

συν/κού κινδύνου 
Σύνολο 

Nestle Bulgaria A.D. 375.222 - 2.435 - - - 377.657 

Nestle Brasil LTDA. 1.675 - 12.265 - - - 13.940 

Nestle Nespresso SA 1.134.374 - - - - - 1.134.374 

Societe des Produits Nestle S.A. - - 47.382 - - - 47.382 

Nestlé SA - - - 987.873 - - 987.873 

Nestle Suisse S.A. 959.403 10.459 4.044 2.328 - - 976.234 

Nestle Cesko s.r.o. 247.397 - - - - - 247.397 

Nestlé Deutschland AG 4.068.701 - 35.360 - - - 4.104.061 

Nestle Globe Center Europe GmbH - - 2.049.559 - - - 2.049.559 

Nestle Purina PetCare 157.475 - - - - - 157.475 

Nestle Egypt S.A.E. 130.026 - - - - - 130.026 

Nestlé España, S.A. 36.970.291 - 225.669 - - - 37.195.960 

Productos del Cafe S.A. 15.987 - - - - - 15.987 
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Suomen Nestlé Oy 11.178 - - - - - 11.178 

Nestle France 7.759.311 - 107.460 - - - 7.866.771 

Nestle Purina UK 114.415 - - - - - 114.415 

Nestle UK Ltd. 6.219.748 - 2.930 433 - - 6.223.111 

Nestle Hungaria KFT 2.587.830 2.507 4.175 - - - 2.594.512 

Nestlé Italiana Spa 10.105.071 - 28.220 - - - 10.133.291 

Nestle Nederland B.V. 1.080.846 - - - - - 1.080.846 

Nestle Polska S.A. 229.794 - 9.430 - - - 239.224 

Nestle Portugal, Unipessoal, Lda 2.859.592 - 4.402 1.324 - - 2.865.318 

Nestle Romania SRL 512.724 115.805 2.383 17.225 - - 648.137 

Nestle (Thai) Ltd - - 230 - - - 230 

Quality Coffee Prod Ltd 236.842 - - - - - 236.842 

Nestle Turkiye Gida Sanayi A.S - - 370 - - - 370 

Nestle Waters Management & - - 202.332 - - - 202.332 

Sanpellegrino S.p.A. 2.274.460 1.107 3.135 10.126 - - 2.288.828 

Nestle Malta Ltd - - 13.433 - - - 13.433 

Nestrade S.A. 25.197.346 1.155.760 1.872.933 12.802 - - 28.238.841 

Nestle Slovensko s.r.o. 2.954.774 - - - - - 2.954.774 

Nestle Purina Petcare France 1.724.105 - 27.872 - - - 1.751.977 

Societe des Produits Nestle S.A. - - 35.103.504 - - - 35.103.504 

Nestle Waters Deutschland GmbH - - 51.243 - - - 51.243 

Nestle Waters Marketing 2.049.593 - - 3.574 - - 2.053.167 

Nestlé Operational Services - - 2.397.339 - - - 2.397.339 

Nestle Finance International Ltd                    -                     -                       -                     -    1.095.447                  -    1.095.447 

Nestle Adriatic S DOO 119.701                  -    -                  -                         -                     -    119.701 

Tivall Cz sro 34.293 - - - - - 34.293 

LLC Technocom 370.222                  -            -                   -                         -                     -    370.222 

C.P.W. Hellas Breakfast Cereal S.A. 20.582                  -                       -                     -                         -                     -    20.582 

Nespresso Hellas S.A.                    -                     -    20.915 -                      -                     -    20.915 

Wyeth Nutritionals Ireland Lim 21.653                  -    11.619                  -                         -                     -    33.272 

NTC-Europe SA                    -                     -                       -                     -    - 603.584 603.584 

Σύνολο 110.544.631 1.285.638 42.240.639 1.035.685 1.095.447 603.584 156.805.624 
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28.5 Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών στελεχών 

 

  31/12/2020 31/12/2019 

Βραχυπρόθεσμες παροχές 4.253.262 4.022.081 

Σύνολο 4.253.262 4.022.081 

 

28.6 Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 

 
 31/12/2020 31/12/2019 

Δάνειο NFI  50.500.000 52.000.000 

Σύνολο 50.500.000 52.000.000 

  

 

29. Δεσμεύσεις για μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων 

 

Τα μελλοντικά ελάχιστα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής: 

 
 31/12/2020 31/12/2019 

Μέχρι ένα έτος 67.152 26.872 

Σύνολο 67.152 26.872 

 

 

30. Εύλογη Αξία και ιεραρχία Εύλογων Αξιών 

 

H Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων: 

• Επίπεδο 1: Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για 

χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές. 

• Επίπεδο 2:  Παρατηρήσιμα δεδομένα για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και υποχρεώσεων 

πέραν των τιμών του επιπέδου 1, όπως τιμές διαπραγμάτευσης για παρόμοια προϊόντα, τιμές 

διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές ή λοιπά στοιχεία που είτε είναι παρατηρήσιμα ή μπορούν να 

υποστηριχθούν από παρατηρήσιμα στοιχεία (για παράδειγμα τιμές που προκύπτουν από παρατηρήσιμα 

δεδομένα), για σχεδόν τη συνολική διάρκεια του χρηματοοικονομικού μέσου. 

• Επίπεδο 3:  Στοιχεία για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και υποχρεώσεων που δεν βασίζονται 

σε παρατηρήσιμα δεδομένα αγοράς (μη παρατηρήσιμα δεδομένα). Αν για τον υπολογισμό εύλογης 

αξίας χρησιμοποιούνται παρατηρήσιμα δεδομένα τα οποία απαιτούν σημαντικές προσαρμογές οι 

οποίες βασίζονται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα, τότε ο υπολογισμός ανήκει στο επίπεδο 3. Το 

επίπεδο 3 περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά μέσα, η αξία των οποίων προσδιορίζεται με μοντέλα 

αποτίμησης, προεξόφληση ταμειακών ροών και παρόμοιες τεχνικές, καθώς και προϊόντα για τα οποία 

ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας απαιτεί σημαντική κρίση ή εκτίμηση από την Διοίκηση. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που επιμετρώνται σε εύλογες αξίες αφορούν τα παράγωγα 

αντιστάθμισης και  κατηγοριοποιούνται στο Επίπεδο  2.  
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Η εύλογη αξία των κατωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων που 

επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος ταυτίζεται ή προσεγγίζει  με/την λογιστική αξία τους: 

- Εμπορικές απαιτήσεις 

- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 

- Εμπορικές υποχρεώσεις- Βραχυπρόθεσμα δάνεια 

- Μακροπρόθεσμες/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 

 

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

Στις 11 Μαρτίου 2020, o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την επιδημία COVID-19 ως πανδημία 

σε αναγνώριση της ταχείας εξάπλωσής της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Συνεχίζεται η λήψη αυστηρών 

μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να συγκρατηθεί η διάδοση του κορωνοϊού και οι μεταλλάξεις 

του.  

Η παγκόσμια οικονομία δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά στη μεταπολεμική της ιστορία αντίστοιχου 

βεληνεκούς ύφεση. Επηρεάστηκαν αρνητικά οι βασικότεροι μακροοικονομικοί δείκτες (επίπεδο 

απασχόλησης, πληθωρισμός, κατανάλωση, επενδύσεις κα.) εξαιτίας της πανδημίας. Αναμφίβολα η 

οικονομία βρίσκεται σε σημείο καμπής το οποίο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα 

δεκαετία. 

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, αρχικά επηρεάστηκε από τα μέτρα περιορισμού, ωστόσο η διασφάλιση 

της λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων, τα σύνορα που παρέμειναν ανοιχτά για βασικά αγαθά αλλά 

και για τους απαραίτητους εργαζόμενους και η συνέχιση των ουσιωδών εργασιών, διευκόλυναν μια 

γρήγορη ανάκαμψη και απέτρεψαν τη σοβαρή διακοπή της παραγωγής. Οι κλάδοι που σχετίζονται με τον 

τομέα HO.RE.CA επλήγησαν περισσότερο, ενώ αντίθετα το λιανικό εμπόριο τροφίμων παρουσίασε 

αυξημένες πωλήσεις. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του 

COVID-19, έλαβε μέτρα που περιόρισαν την ομαλή λειτουργία του εμπορίου, συμπεριλαμβανόμενης και 

της υποχρεωτικής αναστολής εργασιών πολλών επιχειρήσεων, όπως οι μονάδες εστίασης και φιλοξενίας. 

Δεδομένου ότι η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έκταση της 

επίδρασης για τις πωλήσεις της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Παρά την επικρατούσα 

αβεβαιότητα, η Διοίκηση είναι πεπεισμένη ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε θέση να ανταπεξέλθει στις 

προκλήσεις της κρίσης για τους εξής λόγους: 

- Οι πωλήσεις της Εταιρείας βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση  

- Μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή δεν έχει προκύψει κανένα θέμα εισπραξιμότητας με τους πελάτες 

της Εταιρείας 

- Δεν έχει παρατηρηθεί κανένα θέμα στην εφοδιαστική αλυσίδα πρώτων υλών καθώς η συνεργασία με 

τους προμηθευτές εξελίσσεται ομαλά 

- Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα  αν εξαιρεθούν οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

- Ο υφιστάμενος δανεισμός της Εταιρείας προέρχεται εξ ολοκλήρου από εταιρείες του Ομίλου 

- Υφίστανται διαθέσιμα τραπεζικά πιστωτικά όρια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, σε περίπτωση που 

κριθεί αναγκαίο 

 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 

2020 που να επηρεάσουν σημαντικά την κατανόηση αυτών, και τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή 

διαφοροποιήσουν τα παρατιθέμενα κονδύλια. 
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32. Αμοιβή ελεγκτών 

 

Οι αμοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε € 65.000 για τον τακτικό έλεγχο και σε € 85.000 

για τον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης. Πέραν αυτών δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες. 

 

 

  

                                                              Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2021 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

Το Μέλος του Δ.Σ. Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 

CHRISTELLE 

MONVOISIN 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                       

    

 


