
EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOO
Iδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 158.765
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 14.060
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 414.961
Aποθέµατα 2.317.484
Aπαιτήσεις από πελάτες 8.667.573
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.957.644---------
ΣΣYYNNOOΛΛOO  EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOOYY 1155..553300..448877

=========
II∆∆IIAA  KKEEΦΦAAΛΛAAIIAA  &&  YYΠΠOOXXPPEEΩΩΣΣEEIIΣΣ
Mετοχικό Kεφάλαιο 201.070
Λοιπά στοιχεία Iδίων Kεφαλαίων 4.081.748---------
Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων (α) 4.282.818---------
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.240.000
Bραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις ―
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.007.669---------
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 11.247.669

=========
ΣΣYYNNOOΛΛOO  II∆∆IIΩΩNN  KKEEΦΦAAΛΛAAIIΩΩNN &&  YYΠΠOOXXPPEEΩΩΣΣEEΩΩNN  ((αα))  ++  ((ββ)) 1155..553300..448877

=========

CC..PP..WW..  EEΛΛΛΛAAΣΣ  ∆∆HHMMHHTTPPIIAAKKAA  ΠΠPPΩΩIINNOOYY AA..EE..    
AAPP..MM..AA..EE..  ::  6699773388//0011AATT//BB//1100//117744

∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  έέδδρρααςς::  ΠΠααττρρόόκκλλοουυ  44,,  TT..KK..  115511  2255 MMααρροούύσσιι
ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  &&  ΠΠΛΛHHPPOOΦΦOOPPIIEEΣΣ  TTHHΣΣ  XXPPHHΣΣHHΣΣ  ααππόό  1111 IIOOYYNNIIOOYY 22001100 µµέέχχρριι  3311  ∆∆EEKKEEMMBBPPIIOOYY  22001111

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  XXPPHHMMAATTOOOOIIKKOONNOOMMIIKKHHΣΣ  ΘΘEEΣΣHHΣΣ
((εεττήήσσιιαα  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))  πποοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εε
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3311..1122..22001111

Σύνολο κύκλου εργασιών 59.533.986
Kόστος πωληθέντων (21.670.396)---------
MMιικκττάά  κκέέρρδδηη 3377..886633..559900---------
Έξοδα διάθεσης (30.443.563)
Έξοδα διοίκησης (2.285.395)
Λοιπά κέρδη (καθαρά) ―---------
KKέέρρδδηη  ππρροο  φφόόρρωωνν,,  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκώώνν,,  εεππεεννδδυυττιικκώώνν ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  55..113344..663322---------
Έσοδα από συµµετοχες ―
Xρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (18.992)---------
KKέέρρδδηη  ππρροο  φφόόρρωωνν 55..111155..664400
Φόρος εισοδήµατος (1.033.892)---------
KKέέρρδδηη µµεεττάά  ααππόό  φφόόρροουυςς 44..008811..774488

=========
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά από φόρους ―---------
ΣΣυυγγκκεεννττρρωωττιικκάά  σσυυννοολλιικκάά  εειισσοοδδήήµµαατταα  µµεεττάά  ααππόό  φφόόρροουυςς 44..008811..774488

=========

Kέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε ε) 20,3001
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή  (σε ε) ―
Kέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων 5.165.262---------

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ ΣΣYYNNOOΛΛIIKKOOYY  EEIIΣΣOO∆∆HHMMAATTOOΣΣ  XXPPHHΣΣHHΣΣ
((εεττήήσσιιαα  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))  πποοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εε

1111..0066..22001100--3311..1122..22001111

ΣΣύύννοολλοο  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν έέννααρρξξηηςς  χχρρήήσσεεωωςς 6600..550000
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 4.081.748
Eισφορά περιουσιακών στοιχείων 140.570---------
ΣΣύύννοολλοο  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν λλήήξξηηςς  χχρρήήσσεεωωςς 44..228822..881188

=========

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  MMEETTAABBOOΛΛΩΩNN  II∆∆IIΩΩNN  KKEEΦΦAAΛΛAAIIΩΩNN  XXPPHHΣΣHHΣΣ
((εεττήήσσιιαα  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))  πποοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εε

3311..1122..22001111

ΛΛεειιττοουυρργγιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιοοττήήττεεςς
Aποτελέσµατα προ φόρων 5.115.640
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Aποσβέσεις 30.630
Προβλέψεις 2.240.000
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας ―
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 18.992
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.039.211)
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 780.667
(Mείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (4.000.703)
MMεείίοονν  ::
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα (26.140)
Kαταβεβληµένοι φόροι (653)---------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.119.222

=========

EEππεεννδδυυττιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Aπόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων ―
Aγορά ενσώµατων & άϋλων παγίων στοιχείων (2.000)
Eισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων
& άϋλων παγίων στοιχείων ―
Tόκοι εισπραχθέντες 7.148
Mερίσµατα εισπραχθέντα ―---------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) 5.148

=========

XXρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Eισροές από µετόχους (Mετοχικό Kεφάλαιο Ίδρυσης) 60.500
Mερίσµατα πληρωθέντα ―---------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (γ) 60.500

=========

KKααθθααρρήή  ααύύξξηησσηη  //  ((µµεείίωωσσηη))  σστταα  ττααµµεειιαακκάά  
δδιιααθθέέσσιιµµαα  χχρρήήσσηηςς  ((αα++ββ++γγ))  33..118844..887700
TTααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&  ιισσοοδδύύννααµµαα  έέννααρρξξηηςς  χχρρήήσσηηςς ――---------
TTααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&  ιισσοοδδύύννααµµαα  λλήήξξηηςς  χχρρήήσσηηςς 33..118844..887700

=========

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  TTAAMMEEIIAAKKΩΩNN  PPOOΩΩNN
((εεττήήσσιιαα  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))  πποοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εε

1111..0066..22001100--3311..1122..22001111

(∆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 δι-
εύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

αα)) Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας CPW SA µε έδρα την Ελβετία. Οι εν λόγω ενοποιηµένες οι-
κονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται και µπορούν να ευρεθούν στον δικτυακό τόπο της
ανωτέρω εταιρείας www.nestle-fitness.com/gr

ββ))  Η χρήση έχει ελεγχθεί φορολογικά µε την ΠΟΛ 1159/2011.
γγ))  H εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
δδ))  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: 1111..0066..22001100  έέωωςς

3311..1122..22001111
Έσοδα 40.912
Έξοδα 28.256.529
Aπαιτήσεις 29.948
Yποχρεώσεις 2.831.416
Συναλλαγές αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης ―

ΠΠPPOOΣΣΘΘEETTAA  ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAAII  ΠΠΛΛHHPPOOΦΦOOPPIIEEΣΣ

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  EEΠΠIIXXEEIIPPHHΣΣHHΣΣ::

AAρρµµόόδδιιαα  YYππηηρρεεσσίίαα  --  NNοοµµααρρχχίίαα  :: Nοµαρχία Aθηνών Tοµέας Aνατολικής Aθήνας
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  δδιιααδδιικκττύύοουυ  :: www.nestle-fitness.com/gr
HHµµεερροοµµηηννίίαα  έέγγκκρριισσηηςς  ααππόό  ττοο  ∆∆..ΣΣ..  ττωωνν  
EEττήήσσιιωωνν  OOιικκοοννοοµµιικκώώνν  KKαατταασσττάάσσεεωωνν  :: 7 Mαϊου 2012
OOρρκκωωττόόςς  EEλλεεγγκκττήήςς  --  ΛΛοογγιισσττήήςς  :: Kούτρης Γεώργιος
EEλλεεγγκκττιικκήή  EEττααιιρρεείίαα:: ΣOΛ AEOE
TTύύπποοςς  ΈΈκκθθεεσσηηςς  EEλλέέγγχχοουυ  :: Mε σύµφωνη γνώµη

ΣΣύύννθθεεσσηη  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ::
Laurent Dereux  του Jean-Pierre Πρόεδρος & 11/06/10 - 31/12/11

∆ιευθύνων Σύµβουλος
Dessislava Temperley του Spiridon Aντιπρόεδρος 11/06/10 - 12/10/11
Raymond Franke του Rolf Aντιπρόεδρος 12/10/11 - 31/12/11
Gerald Josehp Morris του Gerald Mέλος 11/06/10 - 31/12/11
Mary Johanna Ekman του David Mέλος 11/06/10 - 31/12/11 

MMAAPPOOYYΣΣII,,  77 MMAAΪΪOOYY  22001122

OO  ΠΠPPOOEE∆∆PPOOΣΣ  &&  ∆∆IIEEYYΘΘYYNNΩΩNN  ΣΣYYMMBBOOYYΛΛOOΣΣ OO  AANNTTIIΠΠPPOOEE∆∆PPOOΣΣ OO  ∆∆IIEEYYΘΘYYNNTTHHΣΣ  ΛΛOOΓΓIIΣΣTTHHPPIIOOYY

LLAAUURREENNTT  DDEERREEUUXX RRAAYYMMOONNDD  FFRRAANNKKEE ∆∆HHMMHHTTPPAAKKOOΠΠOOYYΛΛOOΣΣ  AANNAAΣΣTTAAΣΣIIOOΣΣ


