C.P.W. EΛΛAΣ ∆HMHTPIAKA ΠPΩINOY A.E.
AP.M.A.E. : 6973 8/01AT/B/10/174
∆ιεύθυνση έδρας : Πατρόκλου 4 , T.K. 151 25 Mαρούσι
ΣTOIXEIA & ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ XPHΣHΣ από 11 IOYNIOY 2010 µέχρι 31 ∆EKEMBPIOY 2011
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ). Τα παρακάτω στοιχεία και
πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της C.P.W. EΛΛAΣ
∆HMHTPIAKA ΠPΩΪNOY A.E.. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην 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-fitness.com/gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Laurent Dereux του Jean-Pierre

7 Mαϊου 2012
Kούτρης Γεώργιος
ΣOΛ AEOE
Mε σύµφωνη γνώµη

Dessislava Temperley του Spiridon
Raymond Franke του Rolf
Gerald Josehp Morris του Gerald
Mary Johanna Ekman του David

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΘEΣHΣ
(ετήσια µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ε

158.765
14.060
414.961
2.317.484
8.667.573
3.957.644
--------15.530.487
=========
201.070
4.081.748
--------

4.282.818
--------2.240.000
―
9.007.669
--------11.247.669
=========
15.530.487
=========

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ ΣYNOΛIKOY EIΣO∆HMATOΣ XPHΣHΣ
(ετήσια µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ε
11.06.2010-31.12.2011
Σύνολο κύκλου εργασιών
Kόστος πωληθέντων
Mικτά κέρδη
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά κέρδη (καθαρά)
Kέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
Έσοδα από συµµετοχες
Xρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Kέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Kέρδη µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους
Kέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε ε)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ε)
Kέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων

59.533.986
(21.670.396)
37.863.590
--------(30.443.563)
(2.285.395)
―
--------5.134.632
--------―
(18.992)
--------5.115.640
(1.033.892)
--------4.081.748
=========
―
--------4.081.748
=========
---------

20,3001
―
5.165.262
--------

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
α) Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας CPW SA µε έδρα την Ελβετία. Οι εν λόγω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται και µπορούν να ευρεθούν στον δικτυακό τόπο της
ανωτέρω εταιρείας www.nestle-fitness.com/gr
β) Η χρήση έχει ελεγχθεί φορολογικά µε την ΠΟΛ 1159/2011.
γ) H εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
δ) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη:
11.06.2010 έως
31.12.2011
Έσοδα
40.912
Έξοδα
28.256.529
Aπαιτήσεις
29.948
Yποχρεώσεις
2.831.416
Συναλλαγές αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης
―

11/06/10 - 31/12/11
11/06/10 - 12/10/11
12/10/11 - 31/12/11
11/06/10 - 31/12/11
11/06/10 - 31/12/11

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN I∆IΩN KEΦAΛAIΩN XPHΣHΣ
(ετήσια µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ε
31.12.2011

31.12.2011
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 δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN & YΠOXPEΩΣEΩN (α) + (β)

Πρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Aντιπρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Mέλος
Mέλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους
Eισφορά περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN
(ετήσια µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ε
11.06.2010-31.12.2011
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)
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)
Xρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες
Eισροές από µετόχους (Mετοχικό Kεφάλαιο Ίδρυσης)
Mερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (γ)
Kαθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα χρήσης (α+β+γ)
Tαµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Tαµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης χρήσης

MAPOYΣI, 7 MAΪOY 2012
O ΠPOE∆POΣ & ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

O ANTIΠPOE∆POΣ

O ∆IEYΘYNTHΣ ΛOΓIΣTHPIOY

LAURENT DEREUX

RAYMOND FRANKE

∆HMHTPAKOΠOYΛOΣ ANAΣTAΣIOΣ

ΠPIΣMA 210 92 11 400

60.500
4.081.748
140.570
--------4.282.818
=========

5.115.640
30.630
2.240.000
―
18.992

(1.039.211)
780.667
(4.000.703)
(26.140)
(653)

---------

3.119.222

=========

―
(2.000)
―
7.148
―
--------5.148

=========

60.500
--------―
-

60.500

=========

3.184.870
―
3.184.870
=========
---------

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 :

