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Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 98η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΗ
ΤΗΣ 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01 - 31/12/2016
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας καλέσαμε σε Γενική Συνέλευση για να σας εκθέσουμε τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τη
χρήση που έληξε και να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
του έτους 2016.
1 .Διοικητικό Συμβούλιο
Στη χρήση που πέρασε το Διοικητικό Συμβούλιο από 01.01.2016 έως 31.12.2016 αποτέλεσαν οι κ.κ.:
Παύλος Κιόρτσης του Βασιλείου-Κλείτου

Πρόεδρος & Δ/νων 01/01- 31/12/16
Σύμβουλος
Μέλος
01/01- 31/12/16
Μέλος
01/01- 31/12/16
Μέλος
01/01- 31/12/16
Μέλος
01/01 -31/08/16
Μέλος
14/09 -31/12/16

Raymond Franke του Rolf
Ηλίας Παπαδόπουλος του Αριστοτέλη
Σπυρίδων Τρύφωνας του Ιωάννη
Δημήτρης Κοντογεώργος του Βασιλείου
Αναστάσιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου

Από την 23η Ιουνίου 2017 ο κ.Raymond Franke του Rolf είναι ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της
εταιρείας.
2.1. Εξέλιξη των εργασιών και οικονομική θέση
Η παρατεταμένη περίοδος οικονομικής αστάθειας συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016. Οι
αναλογικά μικρές περίοδοι αισιοδοξίας δεν υπήρξαν επαρκείς για να ανακάμψουν την καταναλωτική
εμπιστοσύνη με αποτέλεσμα τη συνολική μείωση των πωλήσεων στο σύνολο των καταναλωτικών
αγαθών.
Εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2016.






Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της Εταιρείας ανήλθε σε € 372.882 χιλ. έναντι € 365.427 χιλ.
κατά την χρήση 2015.
Κατά την χρήση 2016 οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 89.034 χιλ έναντι κερδών €
7.594 χιλ. του 2015
Οι συνολικές αποσβέσεις το 2016 ανήλθαν σε € 7.102 χιλ. έναντι € 8.190 χιλ. κατά το 2015 οι
δε χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν το 2016 σε € 46.782 χιλ. έναντι € 23.961 χιλ.
κατά το 2015.
Το Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας ανήλθε στην
παρούσα χρήση σε € 87.133 χιλ. έναντι € 80.988 χιλ. το 2015
Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε σε € 254.874 χιλ. έναντι € 377.563
χιλ. το 2015
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ:
2016

2015

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

(000’s€)

(000’s€)

i) Κύκλος Εργασιών

372.882

365.427

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

55.665

37.695

iii) Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

5.507

10.732

i) Καθαρά κέρδη-ζημίες προ φόρων / Πωλήσεις

1%

3%

ii) Καθαρά κέρδη – ζημίες μετά από φόρους / Πωλήσεις

0%

2%

66%

46%

96%

94%

60%

58%

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

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

2.2. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση
Τον Απρίλιο του 2016 οι Nestlé και R&R Ice Cream ανακοίνωσαν τη δημιουργία της Froneri, μιας
νέας κοινοπραξίας παγωτών, η οποία θα λειτουργεί σε περισσότερες από 20 χώρες. Η Froneri θα
συνδυάζει τις επιχειρήσεις παγωτού των δύο εταιρειών και θα έχει παρουσία αρχικά σε Ευρώπη,
Μέση Ανατολή, Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Φιλιππίνες και Νότια Αφρική. Η <<κοινοπραξία>> με
έδρα τη Βρετανία θα απασχολεί περίπου 15.000 ανθρώπους και θα παράγει πωλήσεις ύψους 2,7 δισ.
φράγκων (2,8 δισ. δολάρια), ενώνοντας τις πιο γνωστές μάρκες των 2 εταιριών.
Την 30/09/2016 πραγματοποιήθηκε η παραπάνω μεταβίβαση του κλάδου παγωτού προς την FRONERI
ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ Α.Ε. Η ζημία που προέκυψε από την πώληση ανήλθε σε ευρώ 87,7 εκατομμύρια
περίπου.
Ανάλυση της διακοπτόμενης δραστηριότητας εκτίθεται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του
δουλευμένου και το κόστος κτήσης, με εξαίρεση ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία
επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους.
Παρά το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον η εταιρεία στοχεύει σε αύξηση των πωλήσεων της με
απώτερο σκοπό την μακροχρόνια κερδοφορία. Λόγω της διακοπτόμενης δραστηριότητας η εταιρεία
παρουσιάζει αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους € 38.305 χιλ., με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για το λόγο αυτό οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν
δεσμευτεί ότι στην προσεχή Γενική Συνέλευση θα αποφασίσουν την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου,
έτσι ώστε η καθαρή θέση της Εταιρείας να ανέρχεται σε ποσό το οποίο θα είναι μεγαλύτερο του ½ του
μετοχικού κεφαλαίου και να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 και 48 το κωδ. Ν.
2190/1920.
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2.3. Προοπτικές
Το 2017 προβλέπεται να είναι μια απαιτητική χρονιά για την ελληνική οικονομία, καθώς οι διαρκείς
ανακατατάξεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργούν ένα ευμετάβλητο περιβάλλον, που
δυσχεραίνεται επιπλέον για τον επιχειρηματικό κόσμο λόγω της υψηλής και νέας φορολόγησης, αλλά και
από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.
Στα πλαίσια των ανωτέρω συνθηκών, επιδιώκουμε να εκπληρώνουμε και στην Ελλάδα τον σκοπό μας
«ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και συνεισφέροντας σε ένα πιο υγιές μέλλον» εντοπίζοντας οικονομίες
κλίμακας προκειμένου να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και προσφέροντας στους
καταναλωτές ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας στην
καλύτερη δυνατή τιμή, εκπληρώνοντας την εταιρική υπόσχεση για «Καλή Διατροφή, Καλύτερη Ζωή».
2.4. Έρευνα
Με σκοπό την εξασφάλιση της επιτυχίας της Εταιρείας και εις το μέλλον, προσπάθειες θα καταβληθούν
όπως και στο παρελθόν, για την έρευνα νέων προϊόντων και για τη βελτίωση της ποιότητας των
υπαρχόντων με τη στενή συνεργασία της Nestec S.A. και των θυγατρικών της ερευνητικών εταιρειών.
2.5. 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.
Η εταιρεία έπειτα από εντολή μερικού φορολογικού ελέγχου στο αντικείμενο του χαρτοσήμου την
27/03/2017 έκανε χρήση των διατάξεων των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 περί οικειοθελούς
αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών και υπέβαλε αρχικές δηλώσεις τελών χαρτοσήμου
για τα έτη 2007-2009 και 2011-2013.Το συνολικό ποσό χαρτοσήμου που επιβάρυνε τα αποτελέσματα ης
εταιρείας κατά τη διαχειριστική χρήση 2016 ανήλθε σε 7,9 εκατομμύρια ευρώ.
2.6. Υποκαταστήματα της Εταιρείας
Την 31/12/2016 η εταιρεία είχε τα παρακάτω υποκαταστήματα:
55ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας: Εργοστάσιο επεξεργασίας Ελληνικού καφέ και συσκευασίας στιγμιαίου.
Ζήνωνος 11 - Κορωπί: Κτίριο για αποθήκευση και επισκευή μηχανών καφέ.
Μοναστηράκι Βόνιτσας: Εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικών νερών.
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης – 2Ο χλμ. Λαγκαδά – Κολχικό

2.7. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 Οικόπεδο στην οδό Πατρόκλου 4 στο Μαρούσι Τ.Κ: 15125 του Νομού Αττικής εκτάσεως 2.116 τ.μ.
 Οικόπεδο στην οδό Παραδείσου 12 στο Μαρούσι Τ.Κ: 15125 του Νομού Αττικής εκτάσεως 2.589 τ.μ.
 Αγροτεμάχιο στο 55ο Χ.Λ.Μ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας του Δήμου Οινοφύτων στο Νομό Βοιωτίας
εκτάσεως 66.686 τ.μ.
 Αγροτεμάχιο στην οδό Ζήνωνος 11 της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κορωπίου στο Νομό
Αττικής εκτάσεως 5.156 τ.μ.
 Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 41.621 τ.μ.
 Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 7.392 τ.μ

6

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016

 Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 1.289 τ.μ
 Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 6.710,5 τ.μ
 Κτίριο 6 ορόφων στην οδό Πατρόκλου 4 στο Μαρούσι, Τ.Κ: 15125 του Νομού Αττικής συνολικού
εμβαδού 10.567 τ.μ.
 Κτίριο 1 ορόφου στην οδό Παραδείσου 12 στο Μαρούσι, Τ.Κ: 15125 του Νομού Αττικής εμβαδού
388,06 τ.μ.
 Κτίριο (βιομηχανοστάσιο και αποθήκη) στο 55ο Χ.Λ.Μ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας του Δήμου Οινοφύτων
στο Νομό Βοιωτίας εμβαδού 13.711,30 τ.μ.
 Κτίριο (βιομηχανοστάσιο και αποθήκη) στην οδό Ζήνωνος 11 της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Κορωπίου στο Νομό Αττικής εμβαδού 3.423 τ.μ.
 Κτίριο (βιομηχανοστάσιο και αποθήκη) στη θέση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βόνιτσας της κτηματικής
περιφέρειας του Δήμου Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εκτάσεως 14.197,56 τ.μ
 Οικόπεδο στη θέση Παρόχθειος Προφήτου Δανιήλ – Ταύρος Τ.Κ. 17778 του Νομού Αττικής
έκτασης 3.374 τ.μ.
 Κτίριο (αποθήκη) στη θέση Παρόχειος Προφ. Δανιήλ στο Ταύρο Νομού Αττικής έκτασης 1.263
τ.μ.
2.8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2016 και 31.12.2015:
(i) Δεν είχε έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου,
(ii) Δεν είχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (εκτός από παράγωγα), επιμετρώμενα στην
εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος ή με μεταβολές της εύλογης αξίας
αναγνωριζόμενες κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια, μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων,
(iii) Δεν είχε απαιτήσεις σε συνάλλαγμα. Η εταιρεία είχε έντοκες υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα USD
κατά την 31/12/2016, οι οποίες την εκθέτουν σε κίνδυνο ταμιακών ροών, ο οποίος όμως δεν είναι
σημαντικός λόγω του γεγονότος ότι οι υποχρεώσεις αυτές οφείλονται σε εταιρείες του διεθνούς ομίλου
Νestle.
Συνεπώς, δεν ήταν εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προέρχονται από τα ανωτέρω
στοιχεία.
Κίνδυνος Επιτοκίων
Η Εταιρεία είχε κατά την 31.12.2016 και 31.12.2015 έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου
συνολικής αξίας € 178.404.862 και € 227.693.099 αντίστοιχα, οι οποίες την εκθέτουν σε κίνδυνο
ταμιακών ροών, ο οποίος όμως δεν είναι σημαντικός λόγω του γεγονότος ότι οι υποχρεώσεις αυτές
οφείλονται σε εταιρείες του διεθνούς ομίλου.

7

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
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Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται
κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας του πελάτη, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνονται
εγγυήσεις ή προκαταβολές.

Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της δυνατότητας δανεισμού από εταιρείες
του διεθνούς ομίλου και της χρήσης του συστήματος Cash pooling.

Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Raymond Franke
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της NESTLE
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2016, τις Καταστάσεις
Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών
της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η
Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε
τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής, που έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση
ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή
και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά
την 31 Δεκεμβρίου 2016, 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.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Στη Σημείωση 2 επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι την
31 Δεκεμβρίου 2016 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και ως
εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 45 του Κ.Ν. 2190/1920.
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 του Άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο
αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε
την 31 Δεκεμβρίου 2016.
(β)
Με βάση τη γνώμη που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία και το περιβάλλον της,
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
της Συμβουλίου.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2017
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Αναστάσιος Παναγίδης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 37581
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάς
ΑΜ ΣΟΕΛ 114
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Συνεχιζόμενη
δραστηριότητα

1/1-31/12/2016
Διακοπτόμενη
δραστηριότητα

1/1-31/12/2015
Σύνολο

Συνεχιζόμενη
δραστηριότητα

Διακοπτόμενη
δραστηριότητα

Σύνολο

Σημείωση
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων

331.553.521

41.328.000

372.881.521

324.100.715

41.326.000

365.426.715

(20.586.000) (177.123.102)

(163.799.721)

(22.037.000)

(185.836.721)

19

(156.537.102)

Έξοδα διάθεσης

19

(100.817.983)

Έξοδα διοίκησης

19

(19.434.915)

(3.573.000)

Έσοδα από συμμετοχές

21

900.000

-

Λοιπά κέρδη/ (Ζημιές) (καθαρά)

22

(1.861.556)

-

(1.861.556)

(238.414)

-

(238.414)

53.801.965

(1.513.000)

52.288.965

43.927.461

(9.235.000)

34.692.461

23

(43.134.221)
10.667.744

(3.647.835)
(5.160.835)

(46.782.056)
5.506.909

(20.580.406)
23.347.055

(3.380.335)
(12.615.335)

(23.960.741)
10.731.720

24

(5.371.740)

(1.458.000)

(6.829.740)

(2.546.523)

(591.000)

(3.137.523)

5.296.004

(6.618.835)

(1.322.831)

20.800.532

(13.206.335)

7.594.197

22

(87.710.849)
(82.414.845)

(6.618.835)

(87.710.849)
(89.033.680)

20.800.532

(13.206.335)

7.594.197

30

642.538

-

642.538

1.253.439

-

1253.439

14

(1.836.093)

-

(1.836.093)

741.716

-

741.716

(432.265)

-

(432.265)

28.481

-

28.481

346.131
(1.279.689)
(83.694.534)

(6.618.835)

346.131
(1.279.689)
(90.313.369)

(443.092)
1.580.544
22.381.076

(13.206.335)

(443.092)
1.580.544
9.174.741

Μικτό κέρδος

175.016.419

Λειτουργικό κέρδος
Χρηματοοικονομικά έξοδα
(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη χρήσης συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Διακοπτόμενες δραστηριότητες
Ζημίες χρήσης από διακοπτόμενες δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη /(ζημίες)
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα
Αντισταθμίσεις ταμιακών ροών
Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από προγράμματα
καθορισμένων παροχών (αποζημίωση προσωπικού)
Αναλογιστικά κέρδη και (ζημίες) προηγουμένων ετών από
προγράμματα καθορισμένων παροχών (συνταξιοδοτικό)
Φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία των λοιπών
συνολικών εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα

195.758.419

160.300.994

19.289.000

179.589.994

(18.682.000) (119.499.983)

20.742.000

(96.732.261)

(22.493.000)

(119.225.261)

(23.007.915)

(20.502.858)

(6.031.000)

(26.533.858)

900.000

1.100.000

-

1.100.000

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου 2016
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σημείωση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές του Ομίλου
Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Περιουσιακά στοιχεία διακοπείσας
δραστηριότητας
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθ.εύλογης αξίας και Αναλ.κέρδη/ζημίες
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/Ζημίες εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (συνδεδεμένα μέρη)
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση
Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις διακοπείσας δραστηριότητας
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
yYΥποχρεώσεων

31/12/2016

31/12/2015

01/01/2015

4
5
6
6
7
8

43.560.286
26.111.340
638.444
188.605
15.064.884
1.568.986
87.132.545

38.811.311
26.102.007
2.500.000
188.605
12.173.325
1.212.672
80.987.920

38.110.106
25.619.267
2.500.000
188.605
7.556.863
1.237.888
75.212.729

9
8

23.418.068
70.226.457
1.600.077
1.770.506
70.726.113

23.007.083
89.235.022
342.684
60.060.918

21.838.723
86.696.335
1.176.615
40.560
12.476.695

167.741.221

172.645.707

122.228.928

-

123.929.399
377.563.026

130.426.713
327.868.370

39.119.726
3.397

39.119.726
3.397

39.119.726
3.397

438.141
10.983.480
(88.849.964)
(38.305.220)

1.717.829
10.983.480
7.183.718
59.008.150

137.285
10.552.581
9.320.421
59.133.410

14
16

13.055.423
240.016
13.295.439

11.368.887
244.184
11.613.071

11.941.359
268.135
12.209.494

17
18

101.406.892
178.404.862
71.793
279.883.547
427.91-

61.913.358
227.693.099
847.622
454.954
7.949.643
298.858.676
8.083.129
318.554.876
377.563.026

54.089.752
185.005.167
2.170.711
6.908.490
248.174.120
8.351.346
268.734.960
327.868.370

10

254.873.766

11
11
12
13

15

293.178.986
254.873.766

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποθεματικά
εύλογης αξίας

Κέρδη εις νέο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου
Μέρισμα προηγούμενης Χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

39.119.726
39.119.726

3.397
3.397

10.552.581
430.899
10.983.480

137.285
1.580.544
1.717.829

9.320.421
7.163.297
(9.300.000)
7.183.718

59.133.410
9.174.740
(9.300.000)
59.008.150

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

39.119.726
39.119.726

3.397
3.397

10.983.480
10.983.480

1.717.829
(1.279.688)
438.141

7.183.718
(89.033.682)
(7.000.000)
(88.849.964)

59.008.150
(90.313.370)
(7.000.000)
(38.305.220)

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμιακών ροών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016
Σημείωση
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές:
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα από συμμετοχές
(Κέρδη)/Ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων
(Κέρδη)/Ζημίες από πώληση κλάδου
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων
(Κέρδη)/Ζημίες σε εύλογη αξία παραγώγων
Απομείωση συμμετοχών

4
5
21
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Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) /μείωση υποχρεώσεων
(Αύξηση) /μείωση λοιπών προβλέψεων
Αύξηση /(μείωση) πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού

Πληρωθέντες τόκοι
Πληρωθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
διακοπτόμενης δραστηριότητας
Ταμιακές ροές προερχόμενες από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων και αΰλων περιουσιακών στοιχείων
Εισροές από την πώληση ενσώματων παγίων
Εισπραχθέντα μερίσματα
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμιακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες.
διακοπτόμενης δραστηριότητας.
Ταμιακές ροές προερχόμενες από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της εταιρείας
Εισροές από την έκδοση κοινών μετοχών
Εισροές – πληρωμές δανείων
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
αυτών
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της χρήσης
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4-5

10

2016
10.677.744

2015
23.347.055

4.279.712
667

3.944.803
182.020

(900.000)
5.270.960
(5.720.810)
43.749.978)

(1.100.000)
222.330

(4.168)
(1.491.237)
1.861.556
57.714.402

(23.951)
585.640
41.614.610

88.783
33.768.902
24.538.835
(9.221.633)
566.778
49.741.667
107.456.067
(43.752.001)
(10.256.846)

(1.168.358)
(2.513.472)
7.823.605
2.613.420
197.724
6.952.919
48.567.529
(14.459.574)
(9.273.830)

(218.233)

(5.880.284)

53.228.987

18.953.841

(8.923.919)
22.711.289
900.000
2.023

(5.026.460)
336.764
1.100.000
2.861

(964.948)
13.724.445

(1.170.715)
(4.757.550)

(7.000.000)

(9.300.000)

(49.288.237)
(56.288.237)

42.687.932
33.387.932

10.665.195
60.060.918
70.726.113

47.584.223
12.476.695
60.060.918

14.456.713

(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το
1970 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή – εξαγωγή, διανομή
καφέ, σοκολάτας και κάθε είδους τροφίμου, ποτού ροφήματος, νερού, καρπού και όλων των παραγώγων
από αυτά και κάθε είδους συσκευασίας, καθώς επίσης, και κάθε παρεμφερούς εργασίας αναφερόμενης
στις ανάγκες του σώματος. Η διοίκηση της Εταιρείας εδρεύει στo Μαρούσι, στην οδό Πατρόκλου 4, Τ.Κ.
15125 και ο δικτυακός τόπος της είναι www.nestle.gr. Οι λοιπές εγκαταστάσεις της βρίσκονται:
1. 55ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας: Εργοστάσιο επεξεργασίας ελληνικού καφέ
και συσκευασίας στιγμιαίου καφέ
2. Ζήνωνος 11-Κορωπί: Κτίριο για αποθήκευση και επισκευή μηχανών καφέ
3. Μοναστηράκι Βόνιτσας: Εργοστάσιο εμφιάλωσης μεταλλικών νερών
2. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
(α) Σημείωση Συμμόρφωσης
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31.12.2016. Οι βασικές
λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν είναι οι ίδιες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
(β) Βάση Αποτίμησης
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή του δουλευμένου και το
κόστος κτήσης, με εξαίρεση ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία επιμετρώνται στην εύλογη
αξία τους.
Παρά το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον η εταιρεία στοχεύει σε αύξηση των πωλήσεων της με
απώτερο σκοπό την μακροχρόνια κερδοφορία. Λόγω της διακοπτόμενης δραστηριότητας η εταιρεία
παρουσιάζει αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους € 38.305 χιλ., με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για το λόγο αυτό οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν
δεσμευτεί ότι στην προσεχή Γενική Συνέλευση θα αποφασίσουν την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου,
έτσι ώστε η καθαρή θέση της Εταιρείας να ανέρχεται σε ποσό το οποίο θα είναι μεγαλύτερο του ½ του
μετοχικού κεφαλαίου και να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 και 48 το κωδ. Ν.
2190/1920.
(γ) Λειτουργικό νόμισμα και Παρουσίαση
Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
(δ) Εφαρμογή Εκτιμήσεων και Κρίσεων
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε
λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως,
μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται
σε συνεχή βάση.
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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, τις επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές εταιρίες, την
απομείωση των απαιτήσεων και τις προβλέψεις.

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές
3.1 Θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες
Η Εταιρεία έχει συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, δεν συντάσσει όμως ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις διότι ο όμιλος της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενοποιείται στην υπεράνω μητρική
του Εταιρεία NESTLE S.A. με έδρα την Ελβετία, Cham και Vevey. Οι εν λόγω ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται και μπορούν να ευρεθούν στον δικτυακό τόπο της ανωτέρω
Εταιρείας www.nestle.com.
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομείωσης της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην
είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών
υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται από την αξία χρήσεως, που
είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη
πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.

3.2 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται με την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας
συναλλαγής. Νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που είναι εκφρασμένα σε ξένο
νόμισμα μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. Οι προκύπτουσες
συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.

3.3 Πωλήσεις σε πελάτες
Οι πωλήσεις στους πελάτες αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών σε τρίτους,
καθαρές από εκπτώσεις και φόρους επί πωλήσεων. Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται ως έσοδα 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.
3.4 Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος
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Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό κόστος των δανείων και τα χρηματοοικονομικά
έσοδα που αποκτώνται από επενδύσεις και πωλήσεις με πίστωση.
3.5 Φόροι
(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος
Περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας και τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον
φορολογικό έλεγχο. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος της χρήσεως κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται
αποδεκτές από την Εταιρεία.
(β) Αναβαλλόμενος φόρος
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ
φορολογικής βάσης και λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται βάσει της μεθόδου της υποχρέωσης του Ισολογισμού, με τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο αναστροφής των προσωρινών
διαφορών. Τυχόν μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος, εκτός και αν σχετίζονται με στοιχεία που αναγνωρίζονται κατ’ ευθείαν στα Ίδια
Κεφάλαια. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες
προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες
προσωρινές διαφορές, με την προϋπόθεση ότι είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό
φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου θα χρησιμοποιηθούν.
3.6 Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα ταμιακά διαθέσιμα και
τα ισοδύναμα αυτών καθώς και τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως
μειωμένες με τις προβλέψεις για επισφάλειες.
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τριών μηνών επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και αμελητέου
κινδύνου.
3.7 Αποθέματα
Τα υλικά και τα εμπορεύματα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης. Η παραγωγή σε εξέλιξη και τα
ιδιοπαραγόμενα αποθέματα (προϊόντα) επιμετρώνται με βάση το κόστος παραγωγής τους. Το κόστος
παραγωγής περιλαμβάνει τα άμεσα παραγωγικά κόστη και μία κατάλληλη αναλογία των γενικών
δαπανών παραγωγής και των αποσβέσεων των εργοστασίων.
Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO. Όταν το κόστος κτήσεως των
αποθεμάτων υπερβαίνει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους αναγνωρίζεται ζημία ίση με την διαφορά.
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3.8 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και αντιστάθμιση
Τα παράγωγα χρησιμοποιούνται κυρίως για την διαχείριση της έκθεσης στον κίνδυνο τιμών των
εμπορευμάτων.
Όλα τα παράγωγα επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους που είναι η αγοραία αξία τους αν πρόκειται για
εισηγμένα μέσα, ή η αξία που προσδιορίζεται βάσει μοντέλων επιμέτρησης αν πρόκειται για μη
εισηγμένα μέσα. Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούν δεδομένα και παραδοχές που βασίζονται στην αγορά.
Τα παράγωγα περιλαμβάνουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων (Future commodities).
Η λογιστική αντιστάθμισης εφαρμόζεται σε παράγωγα τα οποία είναι αποτελεσματικά στον συμψηφισμό
των μεταβολών εύλογης αξίας των αντισταθμισμένων στοιχείων. Η αποτελεσματικότητα (μελλοντική και
αναδρομική) αυτών των αντισταθμίσεων επαληθεύεται σε τακτά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση σε
τριμηνιαία βάση.
Οι αντισταθμίσεις ταμιακών ροών αφορούν παράγωγα τα οποία αντισταθμίζουν τον κίνδυνο τιμών των
εμπορευμάτων για μελλοντικές αγορές υλικών. Το αποτελεσματικό μέρος των μεταβολών στην εύλογη
αξία των αντισταθμίσεων ταμιακών ροών, αναγνωρίζεται στα Ίδια Κεφάλαια μέσω της κατάστασης
λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ το μη αποτελεσματικό μέρος, αναγνωρίζεται άμεσα στη
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Όταν το αντισταθμισμένο στοιχείο καταλήγει σε αναγνώριση
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, τα κέρδη ή οι ζημίες που έχουν αναγνωρισθεί στα Ίδια Κεφάλαια
περιλαμβάνονται στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Ως συνέπεια του μικρού
κύκλου των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η πλειοψηφία των μελλοντικών αγορών υλικών που
εκκρεμεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη περίοδο.
3.9 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, στο 20% για τα κέντρα διανομής και σε 0 για τα υπόλοιπα στοιχεία. Οι ωφέλιμες ζωές έχουν
ως εξής:
Κτίρια

25 - 40 χρόνια

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10 - 25 χρόνια

Έπιπλα, σκεύη, λοιπός εξοπλισμός

3-8

χρόνια

5

χρόνια

Οχήματα
Η γη δεν αποσβένεται.
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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 Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με χρηματοδοτικές μισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας για τα ενσώματα πάγια.

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 ταμιακές ροές (ένταξη σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Τα
περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί απομείωση της αξίας τους, εξετάζονται σε ετήσια βάση για
σκοπούς τυχόν αναστροφής της ζημιάς απομείωσης.

3.13 Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τις συμμετοχές της
Εταιρείας σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, τις μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις και τα
λοιπά άυλα. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως
υποκείμενες σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις. Οι μακροπρόθεσμες
εμπορικές απαιτήσεις, ομοίως, επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης, με την μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις. Η υπεραξία που προέρχεται από την απόκτηση θυγατρικών ή άλλων εταιρειών, οι οποίες στην
συνέχεια ενσωματώθηκαν στην εταιρεία, εμφανίζεται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Η υπεραξία
επιμετράται στο κόστος, μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης. Η μελέτη απομείωσης γίνεται ετησίως.
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3.14 Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρακολουθούνται στο αποσβέσιμο κόστος με
την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις
υποχρεώσεις που λήγουν μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης.
3.15 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού που προκύπτουν από δικαστικές
διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις αν υπάρχουν κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει νομική ή
τεκμαιρόμενη δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος και αναμένεται εκροή πόρων
αξιόπιστα προσδιοριζόμενη. Οι δεσμεύσεις για δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους,
αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το αποτέλεσμα, με βάση τα γνωστά κατά την
ημερομηνία ισολογισμού γεγονότα.
3.16 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.
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.
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3.17 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.
3.18 Μερίσματα
Τα μερίσματα που δίδονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις κατά τον χρόνο που
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3.19 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από
γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξη των οποίων θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν
συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο
της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
3.20 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά,
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις
Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
3.21 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
α)

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2016 και 31.12.2015:
(i) Δεν είχε έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου,
(ii) Δεν είχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (εκτός από παράγωγα), επιμετρώμενα στην
εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος ή με μεταβολές της εύλογης αξίας
αναγνωριζόμενες κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια, μέσω της κατάστασης συνολικών
εισοδημάτων
(iii) Δεν είχε απαιτήσεις σε συνάλλαγμα. Η εταιρεία είχε έντοκες υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα USD
κατά την 31/12/2016, οι οποίες την εκθέτουν σε κίνδυνο ταμιακών ροών, ο οποίος όμως δεν
είναι σημαντικός λόγω του γεγονότος ότι οι υποχρεώσεις αυτές οφείλονται σε εταιρείες του
διεθνούς ομίλου Νestle.
Συνεπώς, δεν ήταν εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προέρχονται από τα
ανωτέρω στοιχεία.
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β)
Η Εταιρεία είχε κατά την 31.12.2016 και 31.12.2015 έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου
επιτοκίου συνολικής αξίας € 178.404.862 και € 227.693.099 αντίστοιχα, οι οποίες την εκθέτουν σε
κίνδυνο ταμιακών ροών, ο οποίος όμως δεν είναι σημαντικός λόγω του γεγονότος ότι οι υποχρεώσεις
αυτές οφείλονται σε εταιρείες του διεθνούς ομίλου.
γ)

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

δ)

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

3.22 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες

«Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38», που παρέχουν διευκρινήσεις επί των αποδεκτών μεθόδων
απόσβεσης με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν είχε εφαρμογή
στην Εταιρεία.
«Τροποποίηση ΔΠΧΑ 11» Λογιστική για αποκτήσεις Δικαιωμάτων σε Κοινές Δραστηριότητες με ισχύ
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. H τροποποίηση απαιτεί όπως ο αποκτών
ένα δικαίωμα σε κοινή δραστηριότητα που συνιστά επιχείρηση όπως καθορίζεται στο ΔΠΧΑ 3, να
εφαρμόζει όλες τις προβλέψεις του προτύπου. Δεν είχε εφαρμογή στην Εταιρεία.
«ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί που Υπόκεινται σε Ρυθμιστικό Πλαίσιο» με ισχύ για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. To πρότυπο καθορίζει περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης με άλλα πρότυπα αλλά τα πληρούν με το εν
λόγω πρότυπο και επιτρέπει την αναγνώρισή τους κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. Δεν είχε
εφαρμογή στην εταιρεία.
«Γεωργία: Πολυετή Φυτά – Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και 41», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
«Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις – Τροποποίηση του ΔΛΠ 27»,
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Με βάση την τροποποίηση οι
συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του
επενδυτή μπορούν να επιμετρώνται και με την μέθοδο της καθαρής θέσης, όπως αυτή καθορίζεται από το
ΔΛΠ 28. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
«Θέματα Γνωστοποιήσεων - Τροποποίηση ΔΛΠ 1», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01.01.2016. Δεν είχε εφαρμογή στη εταιρεία.
«Πώληση ή Διανομή Περιουσιακών Στοιχείων Μεταξύ Επενδυτή και Συγγενούς ή Κοινοπραξίας
του – Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01.01.2016. Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία.
«Επενδυτικές Οντότητες – Εφαρμογή της Εξαίρεσης από την Ενοποίηση – Τροποποίηση στα
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01.01.2016. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
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3.23 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2016

Ολοκληρωμένο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, με ισχύ
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν τη ή μετά την 01.01.2018. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται
να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
«ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01.01.2017. Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις Διερμηνείες 13,15,18 και
31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήματα. Δεν
αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
«Τροποποίηση του ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμιακών Ροών» Η τροποποίηση προβλέπει γνωστοποίηση
των μεταβολών στις υποχρεώσεις που αφορούν χρηματοδοτικές δραστηριότητες, με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2017. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην
εταιρεία.
«Τροποποίηση ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενοι φόροι». Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόμενου φορολογικού
περιουσιακού στοιχείου για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01.01.2017. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.
«Νέο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού μοντέλου μισθώσεων για τον
μισθωτή απαιτώντας την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις μισθώσεις
που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις ως
λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01.01.2019 και θα έχει επίπτωση στην εταιρεία, αναφορικά με τον χειρισμό των λειτουργικών
μισθώσεων από την άποψη του μισθωτή, βάσει του ΔΛΠ 17.
«Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Πληρωμών Συναλλαγών που βασίζονται σε Αξία Μετοχής –
Τροποποίηση ΔΠΧΑ 2». Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016 και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2018. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
«Ετήσιες βελτιώσεις 2014-2016 των ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28». Εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο
του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την 01.01.2018 για τα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28
και μετά την 01.01.2017 για το ΔΠΧΑ 10. Δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρεία.
«Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων», αφορά τροποποίηση του ΔΛΠ 40 που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο
του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2018. Δεν έχει εφαρμογή
στην εταιρεία.
«Νέα Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος». Εγκρίθηκε τον
Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2018. Δεν
αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
«Εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά στοιχεία με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια».
Εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και παρέχει απαλλαγή στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 μέχρι την
31.12.2020, στις ασφαλιστικές οντότητες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 4. Δεν έχει εφαρμογή στην
εταιρεία.
«Διευκρινήσεις για τη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». Εγκρίθηκε τον
Απρίλιο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2018. Δεν
αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία
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4. Ενσώματα πάγια
Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των ενσώματων παγίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης δεν υπήρξε ανάγκη για απομείωση το 2016. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Οικόπεδα –
Μηχανήματα
Μεταφορικά
Έπιπλα & λοιπός
Ακινητοποιήσεις υπό
κτίρια
μέσα
εξοπλισμός
εκτέλεση
Κόστος κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2015
Διακοπτόμενη εκμετάλλευση 1-1-2015
Προσθήκες
Πωλήσεις
Διαγραφές/Καταστροφές/Δωρεάν διάθεση παγίων
Μεταφορές / ανακατανομές
Κόστος κτήσεως πριν τη διακοπτ/νη δραστηριότητα 31.12.2015
Κόστος κτήσεως διακοπτ/νης δραστηριότητας 31.12.2015
Κόστος κτήσεως 31.12.2015

Σύνολο

57.957.298
(20.419.479)
456.934
(113.496)
107.004
58.407.741
(20.621.034)
37.786.707

71.711.740
(40.678.137)
728.529
(1.343.112)
(458.730)
556.615
71.195.041
(40.619.688)
30.575.353

1.914.040
(1.723.185)
(729.399)
1.184.641
(1.069.432)
115.209

51.637.573
(29.095.947)
3.544.983
(387.317)
(2.417.907)
170.265
52.547.597
(28.111.889)
24.435.708

952.991
1.466.729
(49.000)
(833.884)
1.536.836
(1.400)
1.535.436

184.173.642
(91.916.748)
6.197.175
(2.459.828)
(3.039.133)
184.871.856
(90.423.443)
94.448.413

58.407.741
314.151
(1.960)
(7.218)

71.195.041
656.886
(980.445)
-

1.184.641
(68.305)
-

52.547.597
3.289.196
(929.683)
(3.175.890)

1.536.836
5.618.634
-

184.871.856
9.878.867
(1.980.393)
(3.183.108)

86.851
58.799.565
(20.693.827)

1.186.809
72.058.291
(41.018.132)

1.116.336
(1.038.556)

123.133
51.854.353
(27.887.157)

(1.396.793)
5.758.677
-

189.587.222
(90.637.672)

38.105.738

31.040.159

77.780

23.967.196

5.758.677

98.949.550

Σωρευμένες αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις
Απομειώσεις
Μεταφορές/ανακατανομές
Σωρευμένες αποσβέσεις πριν τη διακ.δραστ. 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις διακ.δραστ. 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015

(22.886.293)
(1.154.858)
28.675
(24.012.475)
4.685.443
(19.327.032)

(53.388.996)
(1.878.399)
1.108.110
443.993
69.095
(53.646.197)
33.862.477
(19.783.720)

(1.540.249)
(102.875)
726.311
(916.813)
802.063
(114.750)

(35.222.704)
(4.872.277)
349.040
2.283.738
(69.095)
(37.531.298)
21.119.698
(16.411.600)

-

(113.038.242)
(8.008.409)
2.183.461
2.756.406
(116.106.784)
60.469.682
(55.637.102)

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις
Διαγραφές/Καταστροφές παγίων
Μεταφορές/ανακατανομές
Σωρευμένες αποσβέσεις πριν τη διακ.δραστ. 31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις διακ.δραστ. 31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016

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

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

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

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

-

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

18.459.676
18.083.355

10.791.632
11.056.695

459
-

8.024.108
8.661.558

1.535.436
5.758.677

38.811.311
43.560.286

Κόστος κτήσεως 01.01.2016
Προσθήκες
Πωλήσεις
Διαγραφές/Καταστροφές παγίων
Μεταφορές / ανακατανομές
Κόστος κτήσεως πριν τη διακοπτ/νη δραστηριότητα 31.12.2016
Κόστος κτήσεως διακοπτ/νης δραστηριότητας 31.12.2016
Κόστος κτήσεως 31.12.2016

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016
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5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Κόστος κτήσεως
Κόστος κτήσεως πριν τη διακοπτόμενη
δραστηριότητα 31.12.2015
Κόστος κτήσεως διακοπτόμενης
δραστηριότητας 31.12.2015
Κόστος κτήσεως 31.12.2015
Κόστος κτήσεως 01.01.2016
Προσθήκες
Πωλήσεις
Κόστος κτήσεως πριν τη διακοπτόμενη
δραστηριότητα 31.12.2016
Κόστος κτήσεως διακοπτόμενης
δραστηριότητας 31.12.2016
Κόστος κτήσεως 31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2015
Αποσβέσεις χρήσης
Διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις κίνηση
χρήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις πριν τη
διακοπτόμενη δραστηρ/τα 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις διακοπτόμενης
δραστηριότητας 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015
Κόστος κτήσεως 01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις
Διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις κίνηση
χρήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις πριν τη
διακοπτόμενη δραστηρ/τα 31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις διακοπτόμενης
δραστηριότητας 31.12.2016
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2015
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2016

Λογισμικά
προγράμματα

Δικαιώματα

Σήματα

Υπεραξία

Σύνολο

23.168.812

199.639

376.827

108.092.044

131.837.322

23.168.812

199.639

376.827

108.092.044

131.837.322

(6.647.601)
16.521.211

199.639

(376.827)
-

(81.990.037)
26.102.007

(89.014.464)
42.822.858

16.521.211
(6.653.734)

199.639
10.000
-

(376.827)

26.102.007
-

42.822.858
10.000
(7.030.561)

9.867.477

209.639

(376.827)

26.102.007

35.802.297

9.867.477

209.639

(376.827)

26.102.007

35.802.297

(22.986.792)
(182.020)

(199.639)
-

(376.827)
-

-

(23.563.258)
(182.020)

664.760

-

-

-

664.760

(22.504.052)

(199.639)

(376.827)

-

(23.080.518)

5.982.841
(16.521.211)

(199.639)

376.827
-

-

6.359.667
(16.720.851)

(16.521.211)
6.653.734

(199.639)
(667)
-

376.827

-

(16.720.851)
(667)
7.030.561
-

(9.867.477)

(200.306)

376.827

-

(9.690.956)

(9.867.477)

(200.306)

376.827

-

(9.690.956)

-

9.333

-

26.102.007
26.102.007

26.102.007
26.111.340

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
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χρησιμοποιείται διεθνώς από την NESTLE, γνωστή ως “adjusted cost of capital”. Οι προβλέψεις του
2017 έχουν βασιστεί στο βραχυπρόθεσμο πλάνο, ενώ των ετών 2018-2020 στο μεσοπρόθεσμο. Από το 4ο
ως το 10ο έτος χρησιμοποιήθηκαν λογικά ποσοστά ανάπτυξης πωλήσεων και κερδών. Για τα επόμενα
έτη δεν έχει προβλεφθεί αύξηση πωλήσεων ή βελτίωση κερδοφορίας. Στην τρέχουσα χρήση δεν
προκύπτει ανάγκη απομείωσης.
Η διαγραφή της υπεραξίας ύψους ευρώ 82 εκατομμύρια περίπου προέκυψε από την πώληση του κάδου
παγωτού στην εταιρεία FRONERI Eλλάς Α.Ε.

6. Επενδύσεις σε θυγατρικές , συγγενείς και λοιπές εταιρείες
Επωνυμία

31/12/2016

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

88.041
100.535
29
19.087.628
(18.449.184)
827.049

31/12/2015
88.041
100.535
29
19.087.628
(16.587.628)
2.688.605

7. Αναβαλλόμενη φορολογία
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

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

Μακροπρόθεσμο
Βραχυπρόθεσμο
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31/12/2016

31/12/2015

(2.005.379)
17.070.263
15.064.884

(3.261.701)
15.435.026
12.173.325

31/12/2016
12.173.325

31/12/2015
7.556.863

2.545.428

5.059.554

346.131
15.064.884

(443.092)
12.173.325

31/12/2016

31/12/2015

5.585.322

4.323.130

9.479.562
15.064.884

7.850.195
12.173.325
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Αποσβέσεις
ενσωμάτων
παγίων

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Χρέωση/(πίστωση) στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

(3.245.330)
(16.371)
(3.261.701)

(3.245.330)
(16.371)
(3.261.701)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Πίστωση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

(3.261.701)
1.256.322
(2.005.379)

(3.261.701)
1.256.322
(2.005.379)
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προβλέψεις για
παροχές σε
εργαζομένους
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος
Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Χρέωση στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος
Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

Προεξόφληση
απαιτήσεων

Αποθεματικά
εύλογης αξίας

Λοιπές
Προβλέψεις

Τόκοι από
συνδεδεμένες
επιχειρήσεις

Απομείωση
πελατών

Συν/κες
Διαφορές

Λοιπά

Σύνολο

3.614.048

20.330

173.251

973.448

-

3.454.571

2.551.775

14.771

10.802.194

379.350
(215.098)
3.778.300
3.778.300
(524.694)

2.346
22.676
22.676
-

(227.994)
(54.743)
(54.743)
-

892.932
1.866.380
1.866.380
(1.845.560)

2.180.929

384.027
3.838.598
3.838.598
184.434

3.180.012
5.731.787
5.731.787
877.093

237.258
252.029
252.029
416.903

5.075.925
(443.092)
15.435.027
15.435.027
1.289.105

532.467
3.786.073

22.676

(186.336)
(241.079)

20.820

2.180.929

4.023.032

6.608.880

668.932

346.131
17.070.263
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8. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

(α) Μακροπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
31/12/2016
1.568.986

Εμπορικές απαιτήσεις

31/12/2015
1.212.672

01/01/2015
1.237.888

(β) Βραχυπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις
Μείον: Πρόβλεψη για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Μειον : πρόβλεψη για επιπρόσθετο φόρο από φορολογικό
έλεγχο 2010
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Προκαταβολές
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο
Μείον: Λογαριασμοί εισπρακτέοι διακοπείσας δραστηριότητας
Σύνολο

31/12/2016
31/12/2015
01/01/2015
83.350.500
89.345.887
88.380.101
(19.625.889) (19.093.166) (16.958.561)
63.724.611
70.252.721
71.421.540
3.077.170

19.643.604

(2.843.783)

-

2.177.176
3.723.955
367.328
70.226.457
70.226.457

3.146.878
4.358.205
126.796
97.528.204
8.293.182
89.235.022

18.290.352
4.137.330
2.202.711
119.302
96.171.235
9.474.900
86.696.335

(γ) Η εύλογη αξία των απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική αξία τους. Το
αποτελεσματικό προ φόρων επιτόκιο, για την προεξόφληση των μακροπρόθεσμων, πέραν των 6 μηνών
απαιτήσεων, ανήλθε και για τη χρήση 2016 και για τη χρήση 2015 σε 7%.

Στις απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους ευρώ 2,8 εκατομμυρίων
περίπου που αφορά ποσό που πληρώθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο ως επιπρόσθετοι φόροι και
προσαυξήσεις που καταλογίστηκαν στην εταιρεία κατά τον έλεγχο της χρήσης 2010 . Η Διοίκηση της
Εταιρείας και οι Νομικοί της Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η υπόθεση αυτή μάλλον δε θα τελεσιδικήσει προς
όφελος της Εταιρείας . Για το λόγο αυτό, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 2,8 εκατομμυρίων
περίπου εκ των οποίων τα 1,3 επιβάρυναν τη χρήση, ενώ με ευρώ 1,5 εκατομμύρια επιβαρύνθηκαν τα
αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης.

Οι εγγυήσεις και πιστωτικές ενισχύσεις που έχουν ληφθεί από τους πελάτες για την μείωση του
πιστωτικού κινδύνου έχουν ως εξής:
Εγγυητικές επιστολές
Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εγγυήσεων
Υποθήκες/προσημειώσεις
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31/12/2016

31/12/2015

7.803.023

10.790.803

17.201.434

17.813.970

542.920

1.482.025

25.547.377

30.086.798
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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 κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
16.958.561

Υπόλοιπο 31.12.2014
Προβλέψεις χρήσεως 2015

2.580.000

Διαγραφές χρήσεως 2015

(445.395)
19.093.166

Υπόλοιπο 31.12.2015

532.723

Προβλέψεις χρήσεως 2016

(3.209.789)

Διαγραφές χρήσεως 2016

3.209.789

Μεταφορά σε Froneri Ελλάς

19.625.889

Υπόλοιπο 31.12.2016

9. Αποθέματα
31/12/2016
6.767.861
819.040
11.274.549
4.556.618
23.418.068
23.418.068

Πρώτες ύλες
Ανταλλακτικά
Εμπορεύματα και έτοιμα προϊόντα
Αποθέματα καθ’ οδόν
Μείον: Αποθέματα διακοπείσας δραστηριότητας
Σύνολο

31/12/2015
8.640.997
2.106.876
10.774.322
5.177.306
26.699.501
3.692.418
23.007.083

01/01/2015
5.496.779
2.483.829
14.045.949
5.083.889
27.110.446
5.271.723
21.838.723

Η αξία των απαξιωθέντων αποθεμάτων (υποτίμηση στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία) που βάρυνε την
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος των χρήσεων 2016 και 2015ανέρχεται σε € 0 και € 0 αντίστοιχα.

10. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
31/12/2016
31.038
70.695.075
70.726.113

Διαθέσιμα στις τράπεζες και στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο
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31/12/2015
48.194
60.012.724
60.060.918

01/01/2015
62.454
12.414.241
12.476.695
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Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταυτίζεται με τη
λογιστική τους αξία.

11. Μετοχικό κεφάλαιο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

Μετοχικό
κεφάλαιο
39.119.726
39.119.726

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

39.119.726
39.119.726

Υπέρ το άρτιο
3.397
3.397
3.397
3.397

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 39.119.726 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ
εκάστη. Το υπέρ το άρτιο ανά μετοχή ανέρχεται σε € 0,000087 ανά μετοχή. Όλες οι μετοχές έχουν
εξοφληθεί ολοσχερώς, έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετέχουν στα κέρδη.
2. Διαχείριση κεφαλαίου
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται
περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
α) Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους
στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του
μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται
από τον Νόμο.
β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του
μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση,
μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή
την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
γ) Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού
κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με
δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
δ) Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από
την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική.
Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία
τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμηθέν
μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε
ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών
που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη
διανομή μερίσματος.
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12. Αποθεματικά εύλογης αξίας

1 Ιανουαρίου 2015
Μεταφορά στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
31 Δεκεμβρίου 2015

Αποθεματικά εύλογης αξίας και
αναλογιστικά κέρδη/ζημίες
137.285
2.023.636
(443.092)
1.717.829

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

1.717.829
(1.625.819)
346.131
438.141

13. Λοιπά αποθεματικά

Τακτικό
αποθεματικό

Ειδικά
αποθεματικά

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2015
Κίνηση χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2015

9.769.101
430.899
10.200.000

38.170
38.170

666.814
666.814

78.496
78.496

10.552.581
430.899
10.983.480

1 Ιανουαρίου 2016
Κίνηση χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2016

10.200.000
10.200.000

38.170
38.170

666.814
666.814

78.496
78.496

10.983.480
10.983.480

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος,
του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του
αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Τα ειδικά αποθεματικά σε περίπτωση διανομής τους φορολογούνται με τον τρέχοντα συντελεστή.
Τα αφορολόγητα αποθεματικά περιλαμβάνουν αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί βάσει των
φορολογικών διατάξεων από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί ο
αναλογών φόρος εισοδήματος. Ο αναλογών φόρος θα καταβληθεί αν τα αποθεματικά αυτά διανεμηθούν
και με συντελεστή, το συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανομής. Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2016 ο φόρος θα ανερχόταν σε ευρώ 193.376 χιλ.
Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.2238/1994.
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14. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις
Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική
μελέτη.

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

Αναλογιστικές παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή
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31/12/2016

31/12/2015

448.739
242.607
236.986

503.786
242.176
865.484

928.332

1.611.446

11.368.887
(686.776)

13.900.183
(1.741.295)

(391.113)
1.836.093

(1.659.731)
(741.716)

928.332

1.611.446

13.055.423

11.368.887

31/12/2016

31/12/2015

1.5%
2.5%
13

2.25%
2,75%
11
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15. Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Προβλέψεις για
ενδεχόμενες νομικές &
άλλες υποθέσεις
3.836.223

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015
Χρέωση/(πίστωση) στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος:
Προβλέψεις στην χρήση
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις στη χρήση
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

3.468.000
(854.580)
6.449.643

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

6.449.643
(6.377.850)
71.793

16. Κρατικές επιχορηγήσεις
31/12/2016
244.184
(4.168)
240.016

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

31/12/2015
268.135
(23.951)
244.184

17. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις
Δουλευμένα έξοδα
Υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης και λοιποί φόροι
Προβλέψεις
Πιστωτές Διάφοροι
Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Μείον: Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις διακοπείσας
δραστηριότητας
Σύνολο

31/12/2016
69.329.120
23.918.779
2.904.471
2.678.330
1.682.473
886.737
6.982
101.406.892

31/12/2015
49.459.823
8.126.075
3.222.539
2.990.541
2.113.386
2.415.887
8.505
68.336.756

01/01/2015
44.794.044
3.326.939
3.426.765
3.066.694
3.277.011
2.574.952
15.869
60.482.274

101.406.892

6.423.398
61.913.358

6.392.522
54.089.752

Η αύξηση στις εμπορικές υποχρεώσεις, προέρχεται κυρίως από επιπρόσθετες αγορές πρώτης ύλης καφέ.
Η αύξηση στα δεδουλευμένα έξοδα προέρχεται από τόκους δανείων.
Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι εξοφλητέες εντός τριών μηνών κατά μέσον όρο από την ημερομηνία
του ισολογισμού.
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18. Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη

Δάνειο NFI1
Δάνειο NFI-USD2
Δάνειο NTCE3
Σύνολο

Μέσο
επιτόκιο

31/12/2016

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

69.000.000
94.867.660
14.537.202
178.404.862

Μέσο
επιτόκιο

6.82%
6.90%
6.59%

31/12/2015

100.000.000
91.852.669
35.840.430
227.693.099

1. Δάνειο με ημερομηνία σύμβασης 16.12.2015 με ισχύ από 17/12/2015, ποσού € 100.000.000, περίοδος
εκτοκισμού και πληρωμής τόκων ανά τρίμηνο, διάρκεια σύμβασης μέχρι Δεκέμβριο 2016 με αυτόματη
ανανέωση για ένα έτος ακόμα, η αποπληρωμή του δανείου και των τόκων μπορεί να γίνει κατά την λήξη
του δανείου, επιτόκιο 3M EURIBOR + 1342 bps κυμαινόμενο (3M EURIBOR της 1ης ημέρας της
περιόδου εκτοκισμού και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από μηδέν). Οι εκτιμώμενοι τόκοι μέχρι το
τέλος της επόμενης χρήσεως και με επιτόκιο το επιτόκιο της ημερομηνίας ισολογισμού (5,00%)
ανέρχονται σε € 3.488.333 κι αφορά σε Μ.Ο. δανείου € 69.000.000 (2015: € 7.222.811 αφορά σε M.O.
δανείου €103.483.871).
Μία αύξηση / μείωση των επιτοκίων κατά 50 bps (μονάδες βάσης), η οποία κρίνεται εύλογη κατά τις
31/12/2016 και 31/12/2015, θα είχε ως συνέπεια τα καθαρά αποτελέσματα και η καθαρή θέση της
Εταιρείας να μειωθούν /αυξηθούν κατά € 345.000 και € 517.419 αντίστοιχα.
2. Δάνειο με ημερομηνία σύμβασης 16.12.2015 με ισχύ από 17/12/2015, ποσού 100.000.000 σε
ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, περίοδος εκτοκισμού και πληρωμής τόκων ανά τρίμηνο, διάρκεια σύμβασης
μέχρι Δεκέμβριο 2016 με αυτόματη ανανέωση για ένα έτος ακόμα, η αποπληρωμή του δανείου και των
τόκων μπορεί να γίνει κατά την λήξη του δανείου, επιτόκιο 3M USD LIBOR + 1439 bps κυμαινόμενο
(3M USD LIBOR της 1ης ημέρας της περιόδου εκτοκισμού και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από
μηδέν). Οι εκτιμώμενοι τόκοι μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως και με επιτόκιο το επιτόκιο της
ημερομηνίας ισολογισμού (5,00%) ανέρχονται σε € 4.830.938 κι αφορά σε Μ.Ο. δανείου € 95.556.617
(2015: $ 6.383.388 αφορά σε M.O. δανείου $ 100.000.000 σε ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ )
Μία αύξηση / μείωση των επιτοκίων κατά 50 bp (μονάδες βάσης), η οποία κρίνεται εύλογη κατά τις
31/12/2016 και 31/12/2015, θα είχε ως συνέπεια τα καθαρά αποτελέσματα και η καθαρή θέση της
Εταιρείας να μειωθούν /αυξηθούν κατά $ 500.000 και $ 500.000 αντίστοιχα.
3. Δάνειο με ημερομηνία σύμβασης 17.12.2015, όριο χρηματοδότησης μέχρι ποσού € 60.000.000 ,
περίοδος εκτοκισμού ανά μήνα και πληρωμής τόκων ανά τρίμηνο, διάρκεια σύμβασης μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2016 με αυτόματη ανανέωση για ένα έτος ακόμα, η αποπληρωμή του δανείου και των τόκων
μπορεί να γίνει κατά την λήξη του δανείου, επιτόκιο 1M EURIBOR + 1337 bps κυμαινόμενο (1M
EURIBOR της 1ης ημέρας της περιόδου εκτοκισμού και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από μηδέν). Οι
εκτιμώμενοι τόκοι μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως και με επιτόκιο το επιτόκιο της ημερομηνίας
ισολογισμού (5,00%) ανέρχονται σε € 424.750 κι αφορά σε Μ.Ο δανείου € 8.425.349 (2015 : € 658.519
αφορά σε MO δανείου € 9.835.592).
Μία αύξηση / μείωση των επιτοκίων κατά 50 bp (μονάδες βάσης), η οποία κρίνεται εύλογη κατά τις
31/12/2016 και 31/12/2015, θα είχε ως συνέπεια τα καθαρά αποτελέσματα και η καθαρή θέση της
Εταιρείας να μειωθούν /αυξηθούν κατά € 132.360 και € 49.177 αντίστοιχα
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19. Έξοδα
31/12/2016

31/12/2015

Κόστος
πωληθέντων
11.201.479
156.421.446

Έξοδα
διάθεσης
16.415.117
-

Απόσβεση περιουσιακών στοιχείων

2.776.564

3.656.050

354.862

6.787.476

3.070.050

4.219.720

673.652

7.963.422

Επισκευές και συντηρήσεις
Ασφάλιστρα

1.296.253

659.505

154.747

2.110.505

1.574.653

684.874

106.179

2.365.706

357.862
1.732.134

148.499
759.951

89.584
314.480

595.945
2.806.565

385.674
1.804.400

153.885
914.453

83.010
499.979

622.569
3.218.832

43.303

155.411

71.103

269.817

46.205

225.688

95.535

367.428

259.506

1.843.665

425.654

2.528.825

317.284

2.166.699

373.488

2.857.471

4.126

2.900.929

-

2.905.055

-

2.776.505

-

2.776.505

Έξοδα μεταφορών

63.837

7.829.084

52.378

7.945.299

79.325

7.530.373

80.506

7.690.204

Έξοδα ταξιδιών

92.410

579.305

525.453

1.197.168

49.949

646.797

445.115

1.141.861

Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Προμήθειες σε τρίτους

19.922

54.534.159

79.396

54.633.477

5.838

52.855.755

66.368

52.927.961

233.879

8.230.107
1.608.453

5.909

8.230.107
1.848.241

249.134

7.889.106
1.523.555

13.338

7.889.106
1.786.027

-

40.359

244.786

285.145

-

2.989.295

626.173

3.615.468

1.719.793

17.119.076

3.690.600

22.529.469

1.556.670

16.452.854

3.600.704

21.610.228

900.588

3.020.313

1.871.479

5.792.380

2.624.277

666.813

3.010.336

6.301.426

185.836.721 119.225.261 26.533.859

331.595.841

Παροχές σε εργαζομένους
Αναλώσεις υλών

Ηλεκτρικό ρεύμα – Φωταέριο
Τηλεπικοινωνίες
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Αποθήκευτρα

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

177.123.102 119.499.983

Έξοδα
διοίκησης
Σύνολο
15.127.484 42.744.080
- 156.421.446

23.007.915 319.631.000
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Κόστος
πωληθέντων
11.813.967
162.259.294

Έξοδα
Έξοδα
διάθεσης
διοίκησης
17.528.889 16.859.476
-

Σύνολο
46.202.332
162.259.294
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20. Παροχές σε εργαζομένους
31/12/2016
32.518.468
7.462.926
2.585.681
177.005
42.744.080

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

31/12/2015
34.842.852
7.857.945
3.297.613
203.922
46.202.332

21. Έσοδα από συμμετοχές
31/12/2016
(900.000)
(900.000)

‘Έσοδα από μερίσματα ( CPW)

31/12/2015
(1.100.000)
(1.100.000)

22. Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά
31/12/2016
1.861.556
87.710.849
89.572.405

Πρόστιμο Επιτροπής Ανταγωνισμού
Απομείωση συμμ. Nestle.Waters Direct
Διακοπτόμενη δραστηριότητα Παγωτού

31/12/2015
238.414
238.414

23. Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος
31/12/2016

31/12/2015

Τόκοι εμπορικών απαιτήσεων
Συναλλαγματικές διαφορές δανείου

30.100.258
13.651.745
43.752.003
(2.023)
3.032.076

14.264.648
194.926
14.459.574
(2.861)
9.504.028

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος

46.782.056

23.960.741

Τόκοι έξοδα
Τόκοι δανείων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
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24. Φόρος εισοδήματος
Βάσει των διατάξεων του Ν. 4172/2013, ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 29% στο
συνολικό φορολογητέο εισόδημα για τη χρήση 2016
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
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.
Επιδόθηκαν οι αποφάσεις 366 & 367 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τις χρήσεις 2009/2010 των
τελών χαρτοσήμου της απορροφούμενης εταιρείας Nestle Ελλάς Παγωτά Α.Ε, όπου απορρίφθηκαν οι
αντίστοιχες προσφυγές και επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεως του 2016 κατά 3.369 χιλιάδες
περίπου.
Ακολούθως, η Διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να κάνει χρήση των διατάξεων των άρθρων 57-61 του
ν. 4446/2016 περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών και υπέβαλε αρχικές
δηλώσεις τελών χαρτοσήμου για τα έτη 2007-2009 και 2011-2013.Το συνολικό ποσό χαρτοσήμου που
επιβάρυνε τα αποτελέσματα ης εταιρείας κατά τη διαχειριστική χρήση 2016 ανήλθε σε ευρώ 13,4
εκατομμύρια, τα οποία έχουν επιβαρύνει τα χρηματοοικονομικά έξοδα.

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

31/12/2016
8.031.386
1.343.783
(2.545.429)

31/12/2015
9.803.294
(33.950)
(1.572.267)
(5.059.554)

6.829.740

3.137.523

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

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων
Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή 29%
Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος
Φόρος που αντιστοιχεί σε έξοδα που δεν αναγνωρίζονται στη
φορολογία εισοδήματος
Έκπτωση φόρου εισοδήματος από εφάπαξ καταβολή
Αλλαγές στον φορολογικό συντελεστή
Φόρος
Πραγματικός συντελεστής
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31/12/2016
(82.203.939)
(23.839.142)
1.343.783
29.325.099

31/12/2015
10.731.719
3.112.199
181.415

6.829.740

861.289
(186.013)
(831.367)
3.137.523

(8,31)%

29,24%
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25. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει ως ενδεχόμενες υποχρεώσεις τις κατωτέρω:
1.Φορολογικές Υποθέσεις:
Δεν υπάρχουν ανέλεγκτες χρήσεις. Οι χρήσεις 2011 έως 2015 ελέγχθηκαν από τον τακτικό ελεγκτή.
Ομοίως θα ελεγχθεί και η τρέχουσα χρήση.

2. Επίδικες υποθέσεις:
(α) Εξακολουθούν και εκκρεμούν δικαστικά κάποιες μεμονωμένες υποθέσεις τέως exvan/διανομέων παγωτού οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις λόγω της λύσης της συνεργασίας. Ήδη, τα
αιτούμενα ποσά έχουν κριθεί από τα δικαστήρια ως υπερβολικά και οι επιδικασθείσες μέχρι σήμερα
αποζημιώσεις έχουν περιορισθεί σε ποσά που δεν υπερβαίνουν τις ευρώ 100.000 περίπου ανά περίπτωση.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι για τις υποθέσεις οι οποίες, μέχρι σήμερα, εκκρεμούν νομικά, το
συνολικό ποσό της αποζημίωσης το οποίο δύναται να κληθεί να πληρώσει ύστερα από σχετικές
αποφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων, δε θα ξεπερνά τα ευρώ 262.000 περίπου. Δεν έχει σχηματισθεί
σχετική πρόβλεψη, λόγω της μη σημαντικότητας του ποσού.
(β) Η εταιρεία μας κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση αναίρεσης της υπ. αριθμ.
814/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της απόφασης των Φορολογικών Αρχών,
σύμφωνα με την οποία καταλογίστηκαν στη Εταιρεία κατά τον έλεγχο της χρήσης 2010, επιπρόσθετοι
φόροι και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 2.846 χιλιάδων περίπου. Η Διοίκηση της Εταιρείας και οι Νομικοί
της Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η υπόθεση αυτή μάλλον δε θα τελεσιδικήσει προς όφελος της Εταιρείας .
Για το λόγο αυτό, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 2,8 εκατομμυρίων περίπου εκ των οποίων τα
1,3 επιβάρυναν τη χρήση, ενώ ποσό ευρώ 1,5 εκατ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα της προηγούμενης
χρήσης.
(γ) Η εταιρεία προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της υπ΄αριθμ. 1553/2016 οριστικής
πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου για τον επανέλεγχο του έτους 2010 ύψους ευρώ
1.8 χιλιάδων περίπου τα οποία έχουν επιβαρύνει τη χρήση.
26. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι τα εξής:
Nestle Waters Direct ΕΛΛΑΣ Ύδατα Α.Ε., CPW ΕΛΛΑΣ Δημητριακά Πρωινού Α.Ε., Froneri ΕΛΛΑΣ
Παγωτό ΑΕ καθώς και όλες οι εταιρείες του Ομίλου Nestle στο εξωτερικό. Επίσης τα Μέλη του Δ.Σ., η
Διοίκηση και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας και όλου του Ομίλου.
Οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τα συνδεδεμένα μέρη είναι οι εξής:
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(α)

Θυγατρικές εταιρείες

31/12/2016

31/12/2015

-

23.223

186

-

4.582.799

3.908.107

Αγορές αγαθών

28.093

40.018

Αγορές υπηρεσιών

20.698

20.562

4.664.387

1.204.078

37.512

27.326

Πωλήσεις υπηρεσιών
Απαιτήσεις
(β)

Συγγενείς εταιρείες
Πωλήσεις υπηρεσιών

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

(γ)

Εταιρείες του διεθνούς Ομίλου
Πωλήσεις αγαθών

9.713.963

11.121.368

Πωλήσεις παγίων

-

15.381

2.464.460

2.952.325

Αγορές αγαθών

95.634.798

98.388.243

Αγορές παγίων

4.133.828

73.939

23.525.382

23.841.931

955.744

1.553.828

Υποχρεώσεις

17.916.394

11.087.719

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών
στελεχών

31/12/2016

31/12/2015

5.412.920

5.896.587

-

200.000

5.412.920

6.096.587

Πωλήσεις υπηρεσιών

Αγορές υπηρεσιών
Απαιτήσεις

(δ)

Βραχυπρόθεσμες παροχές
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

(ε)

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη
Δάνειο NFI
Δάνειο NFI-USD
Δάνειο NTCE
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31/12/2016
69.000.000
94.867.660
14.537.202

31/12/2015
100.000.000
91.852.669
35.840.430

178.404.862

227.693.099
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(στ) Μεταβίβαση κλάδου παγωτού σε συγγενείς εταιρίες
Πάγια

22.522.408

Αποθέματα

4.192.186

Πελάτες

22.773.318

Ταμειακά διαθέσιμα

5.000.000

Προμηθευτές

(19.163.647)

Προβλέψεις

(4.386.265)
30.938.000

Τον Απρίλιο του 2016 οι Nestlé και R&R Ice Cream ανακοίνωσαν τη δημιουργία της Froneri, μιας
νέας κοινοπραξίας παγωτών, η οποία θα λειτουργεί σε περισσότερες από 20 χώρες. Η Froneri θα
συνδυάζει τις επιχειρήσεις παγωτού των δύο εταιρειών και θα έχει παρουσία αρχικά σε Ευρώπη,
Μέση Ανατολή, Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Φιλιππίνες και Νότια Αφρική.
Την 30/09/2016 πραγματοποιήθηκε η παραπάνω μεταβίβαση του κλάδου παγωτού προς την FRONERI
ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ Α.Ε.

27. Δεσμεύσεις για μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων
Τα μελλοντικά ελάχιστα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής:
31/12/2016

31/12/2015

Μέχρι ένα έτος

1.052.048

1.283.527

Από ένα έως πέντε έτη

4.208.194

5.134.109

-

-

5.260.242

6.417.636

Μετά τα πέντε έτη
Σύνολο

28. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 25η
Αυγούστου 2017 και υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία με βάση το
νόμο και το καταστατικό έχει δικαίωμα να τις τροποποιεί.
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29. Αμοιβή ελεγκτών
Οι αμοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2016 ανήλθαν σε 95.000 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο και σε
82.000 ευρώ για τον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης. Πέραν αυτών δεν παρέχονται άλλες
υπηρεσίες.

30. Οι αντισταθμίσεις ταμειακών ροών αφορούν:
31/12/2016

31/12/2015

α) Αγορές Α’ υλών (ωμός καφές)

(37.124)

2.057.813

β) Συναλλαγματικοί κίνδυνοι

679.662

(804.374)

Σύνολο

642.538

1.253.439

Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

To Μέλος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής του λογιστηρίου

RAYMOND FRANKE

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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