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ΣTOIXEIA & ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ XPHΣHΣ από 1 IANOYAPIOY 2009 µέχρι 31 ∆EKEMBPIOY 2009
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.). Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από
τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της NESTLE EΛΛAΣ A.E. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣTOIXEIA EΠIXEIPHΣHΣ:
Nοµαρχία Aθηνών Tοµέας Aνατολικής Aθήνας
www.nestle.gr
26 Aπριλίου 2010
Aναστάσιος Παναγίδης
KPMG Oρκωτοί Eλεγκτές A.E.
Γνώµη µε εξαίρεση (για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις)
- Θέµα έµφασης

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Eυάγγελος Kαλούσης του Iωάννη
Laurent Dereux του Jean Pierre
Patrice Pionat του Maurice
Dessislava Temperley του Spiridon

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΘEΣHΣ (ετήσια µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ε
31.12.2009
ENEPΓHTIKO
Iδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Aποθέµατα
Aπαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY
I∆IA KEΦAΛAIA & YΠOXPEΩΣEIΣ
Mετοχικό Kεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία Iδίων Kεφαλαίων
Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων (α)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Bραχυπρόθεσµες δάνειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN & YΠOXPEΩΣEΩN (α) + (β)

31.566.260
12.345.430
157.124,874
33.788.780
55.337.980
3.175.972
--------2
9
3
.339.296
=========

18.656.726
119.707.669
--------138.364.395
--------11.388.321
86.656.710
68.611.419
--------166.656.450
=========
305.020.845
=========

18.656.726
76.642.703
--------95.299.429
--------11.092.225
110.764.817
76.182.825
--------198.039.867
=========
293.339.296
=========

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ ΣYNOΛIKOY EIΣO∆HMATOΣ (ετήσια µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ε
01.01-31.12.2009

01.01-31.12.2008

Σύνολο κύκλου εργασιών
Kόστος πωληθέντων
Mικτά κέρδη
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά κέρδη (καθαρά)
Kέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων
Έσοδα από συµµετοχές
Xρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Kέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Kέρδη µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους

368.113.097
-147.823.267
220.289.830
---------128.283.074
-19.605.129
-141.236
-------7
2
.260.391
--------7.451.479
-4.702.114
--------75.009.756
-27.563.147
-------47.446.609
=========
-4.381.643
--------43.064.966
=========

378.193.614
-151.428.933
226.764.681
---------130.773.598
-21.998.707
204.369
-------7
4
.
196.745
--------23.033.370
-5.290.561
--------91.939.554
-25.708.337
-------66.231.217
=========
94.001
--------66.325.218
=========

Kέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε ε)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ε)
Kέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων

2,5431
5,9700
---------

3,5508
3,3900
---------

---------

78.884.970

=========

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN I∆IΩN KEΦAΛAIΩN XPHΣHΣ
(ετήσια µη ενοποιηµένα)ποσά εκφρασµένα σε ε

31.12.2008

30.923.229
9.214.202
157.883.127
25.601.749
48.858.651
32.539.887
--------3
05.020.845
=========

---------

80.307.415

=========

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
α) H γνώµη µε εξαίρεση αφορά τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις της Eταιρείας και η έµφαση θέµατος αφορά
τις ενδεχόµενες νοµικές υποθέσεις ύψους ε 87,5 εκ. περίπου.
β) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008 εκτός της αλλαγής της µεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών στο
συνολό τους στην Kατάσταση Συνολικού Eισοδήµατος αναφορικά µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών (Σηµείωση 3.16), λόγω της οποίας αναµορφώθηκαν τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης.
γ) Oι οικονοµικές καταστάσεις της Eταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Eταιρείας NESTLE SA µε έδρα την Eλβετία, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Oι εν λόγω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται και µπορούν να ευρεθούν στον δικτυακό τόπο της ανωτέρω Eταιρείας
www.nestle.com. H NESTLE SA συµµετέχει µε ποσοστό 100% στο Mετοχικό Kεφάλαιο της NESTLE EΛΛAΣ A.E.
δ) H Eταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως 2009. Aναλυτικά βλέπε σηµείωση 26 των οικονοµικών καταστάσεων.
ε) O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 635 άτοµα. Στο τέλος
της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης ήταν 594 άτοµα.
ζ) Mε την εφαρµογή των ∆ΠXA από 1/1/2007 δεν καταρτίζονται πλέον Eνοποιηµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις. Oι
θυγατρικές εταιρείες αναφέρονται στη σηµείωση 6 των οικονοµικών καταστάσεων.
η) Στην καθαρή θέση καταχωρήθηκαν απ’ευθείας καθαρά αποθεµατικά αντιστάθµισης ταµειακών ροών ε 764.047
(2008: ε -845.700) και αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες ε -5.145.690 (2008: ε 939.701).
θ) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη:
1.1.2009 έως
1.1.2008 έως
31.12.2009
31.12.2008
Έσοδα
10.521.849
6.150.884
Έξοδα
104.074.620
110.791.024
Aπαιτήσεις
3.393.779
3.849.876
Yποχρεώσεις
76.701.668
116.120.672
Συναλλαγές αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης
4.350.470
3.783.310

Πρόεδρος ∆.Σ.
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Σύµβουλος
Σύµβουλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2009 & 01.01.2008 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2009 & 31.12.2008 αντίστοιχα)

31.12.2009

31.12.2008

95.299.429
43.064.966
―
---------

77.074.212
66.325.217
(48.100.000)
---------

138.364.395

=========

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (ετήσια µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ε
01.01-31.12.2009
Λειτουργικές ∆ραστηριοτήτες
Aποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Aποσβέσεις
Προβλέψεις
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Mείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Πληρωµή προγράµµατος συνταξιοδότησης
Mείον :
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Kαταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Eπενδυτικές ∆ραστηριότητες
Aπόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων
Aγορά ενσώµατων & άϋλων παγίων στοιχείων
Eισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων
& άϋλων παγίων στοιχείων
Tόκοι εισπραχθέντες
Mερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)

91.939.553

6.624.579
699.666

6.083.092
(913.239)

(7.422.013)
4.799.862

(23.013.702)
5.290.562

8.187.031
(23.438.197)
(6.249.770)
(5.000.000)

(8.316.902)
(3.456.524)
(2.959.545)
―

(4.865.059)
(29.654.636)
---------

(5.449.101)
(16.202.767)
---------

18.691.218

Kαθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα χρήσης (α+β+γ)
Tαµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Tαµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης χρήσης

43.001.427

=========

=========

―
(2.989.047)

(31.815.985)
(3.177.824)

―
65.197
7.207.331
---------

26.172
36.540
23.033.370
---------

4.283.481

Xρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες
Eισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Eξοφλήσεις δανείων
Mερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (γ)

01.01-31.12.2008

75.009.755

(11.897.727)

=========

=========

(24.108.106)
―
--------―
-

17.350.106
―
-(48.100.000)
--------

(24.108.106)

(30.749.894)

=========

=========

(1.133.407)
3.116.437
--------1.983.030
=========

353.806
2
.
7
62.631
--------3.116.437
=========
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95.299.429

=========

O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ.

O ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

H ∆IEYΘYNTPIA TOY ΛOΓIΣTHPIOY

EYAΓΓEΛOΣ I. KAΛOYΣHΣ

LAURENT DEREUX

EΛIΣABET ΞHPOYXAKH - ΓKOYPOY

www.prismadv.gr

Aρµόδια Yπηρεσία - Nοµαρχία :
∆ιεύθυνση διαδικτύου :
Hµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ. των
Eτήσιων Oικονοµικών Kαταστάσεων :
Oρκωτός Eλεγκτής - Λογιστής :
Eλεγκτική Eταιρεία:
Tύπος Έκθεσης Eλέγχου :

