
EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOO
Iδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 78.385.805 78.535.148
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 114.242.306 118.745.341
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18.742.622 20.889.720
Aποθέµατα 32.250.157 29.313.569
Aπαιτήσεις από πελάτες 88.252.635 70.511.588
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 41.970.572 47.703.639--------- ---------
ΣΣYYNNOOΛΛOO  EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOOYY 337733..884444..009977 336655..669999..000055

========= =========
II∆∆IIAA  KKEEΦΦAAΛΛAAIIAA  &&  YYΠΠOOXXPPEEΩΩΣΣEEIIΣΣ
Mετοχικό Kεφάλαιο 18.656.726 18.656.726
Λοιπά Στοιχεία Iδίων Kεφαλαίων (33.552.741) (31.179.341)--------- ---------
ΣΣύύννοολλοο  IIδδίίωωνν  KKεεφφααλλααίίωωνν ((αα)) ((1144..889966..001155)) ((1122..552222..661155))--------- ---------
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 12.294.583 11.593.917
Bραχυπρόθεσµες δάνειακές υποχρεώσεις 286.951.247 263.198.970
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 89.494.282 103.428.733--------- ---------
ΣΣύύννοολλοο  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ((ββ)) 338888..774400..111122 337788..222211..662200

========= =========
ΣΣYYNNOOΛΛOO  II∆∆IIΩΩNN  KKEEΦΦAAΛΛAAIIΩΩNN &&  YYΠΠOOXXPPEEΩΩΣΣEEΩΩNN  ((αα))  ++  ((ββ)) 337733..884444..009977 336655..669999..000055

========= =========

NNEESSTTLLEE  EEΛΛΛΛAAΣΣ  AA..EE..    
AAPP..MM..AA..EE..    ::  77881100//0011//AATT//BB//8866//11990055

∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  έέδδρρααςς::  ΠΠααττρρόόκκλλοουυ  44,,  TT..KK..  1155112255  MMααρροούύσσιι
ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  &&  ΠΠΛΛHHPPOOΦΦOOPPIIEEΣΣ  TTHHΣΣ  XXPPHHΣΣHHΣΣ  ααππόό  11  IIAANNOOYYAAPPIIOOYY  22001111  µµέέχχρριι  3311  ∆∆EEKKEEMMBBPPIIOOYY  22001111

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  XXPPHHMMAATTOOOOIIKKOONNOOMMIIKKHHΣΣ  ΘΘEEΣΣHHΣΣ  ((εεττήήσσιιαα  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))  πποοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  εε

ΠΠPPIIΣΣMMAA  210 92 11 400
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3311..1122..22001111 3311..1122..22001100

Σύνολο κύκλου εργασιών 424.987.980 420.820.314
Kόστος πωληθέντων (194.800.969) (185.725.786)--------- ---------
MMιικκττάά  κκέέρρδδηη 223300..118877..001111 223355..009944..552288--------- ---------
Έξοδα διάθεσης (157.585.087) (174.049.360)
Έξοδα διοίκησης (27.943.273) (25.404.373)
Λοιπά κέρδη (καθαρά) 163.444 (103.028)--------- ---------
KKέέρρδδηη  ππρροο  φφόόρρωωνν,,  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκώώνν  &&  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν 4444..882222..009955 3355..553377..776677--------- ---------
Έσοδα από συµµετοχές 102.352 3.167.971
Xρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (13.389.573) (8.547.211)--------- ---------
KKέέρρδδηη  ππρροο  φφόόρρωωνν 3311..553344..887744 3300..115588..552277
Φόρος εισοδήµατος (13.655.123) (24.298.849)--------- ---------
KKέέρρδδηη  µµεεττάά  ααππόό  φφόόρροουυςς 1177..887799..775511 55..885599..667788

========= =========
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (253.150) 3.548.032--------- ---------
ΣΣυυγγκκεεννττρρωωττιικκάά  σσυυννοολλιικκάά  εειισσοοδδήήµµαατταα µµεεττάά  ααππόό  φφόόρροουυςς 1177..662266..660011 99..440077..771100

========= =========

Kέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε ε) 0,9584 2,5431
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ε) ― 5,9700--------- ---------
KKέέρρδδηη  ππρροο  φφόόρρωωνν,,  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκώώνν,,  εεππεεννδδυυττιικκώώνν
ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  &&  σσυυννοολλιικκώώνν  ααπποοσσββέέσσεεωωνν 5599..119988..775599 5511..663355..333377

========= =========

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

0011..0011--3311..1122..22001111 0011..0011--3311..1122..22001100

ΣΣύύννοολλοο  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν έέννααρρξξηηςς  χχρρήήσσεεωωςς
((0011..0011..22001111  &&  0011..0011..22001100  ααννττίίσσττοοιιχχαα)) ((1122..552222..661166)) 8899..446699..667744
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 17.626.601 9.407.710
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (20.000.000) (111.400.000)--------- ---------
ΣΣύύννοολλοο  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν λλήήξξηηςς  χχρρήήσσεεωωςς
((3311..1122..22001111  &&  3311..1122..22001100  ααννττίίσσττοοιιχχαα)) ((1144..889966..001155)) ((1122..552222..661166))

========= =========

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

3311..1122..22001111 3311..1122..22001100

ΛΛεειιττοουυρργγιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιοοττήήττεεςς
Aποτελέσµατα προ φόρων 31.534.874 30.158.527
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Aποσβέσεις 14.318.623 15.240.842
Προβλέψεις 3.992.885 17.524.816
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας (68.508) (2.337.421)
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 13.497.311 8.737.495
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (2.936.588) 3.862.999
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (10.334.373) 5.170.477
(Mείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (8.194.707) 977.198
Πληρωµή προγράµµατος συνταξιοδότησης ― (1.051.000)
MMεείίοονν  ::
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα (13.509.633) (8.748.212)
Kαταβεβληµένοι φόροι (26.425.248) (29.855.776)--------- ---------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.874.636 39.679.945

========= =========

EEππεεννδδυυττιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Aπόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων (1.785.000) (30.000)
Aγορά ενσώµατων & άϋλων παγίων στοιχείων (10.047.759) (12.449.661)
Eισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων
& άϋλων παγίων στοιχείων 323.472 27.505
Tόκοι εισπραχθέντες 12.321 10.717
Mερίσµατα εισπραχθέντα 102.352 3.167.971--------- ---------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) (11.394.614) (9.273.468)

========= =========

XXρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Eισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 23.752.278 86.442.258
Mερίσµατα πληρωθέντα (20.000.000) (111.400.000)--------- ---------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (γ) 3.752.278 (24.957.742)

========= =========

KKααθθααρρήή  ααύύξξηησσηη  //  ((µµεείίωωσσηη))  σστταα  ττααµµεειιαακκάά  
δδιιααθθέέσσιιµµαα  χχρρήήσσηηςς  ((αα++ββ++γγ))  ((55..776677..770000)) 55..444488..773355
TTααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&  ιισσοοδδύύννααµµαα  έέννααρρξξηηςς  χχρρήήσσηηςς 88..776611..442288 33..331122..669933--------- ---------
TTααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&  ιισσοοδδύύννααµµαα  λλήήξξηηςς  χχρρήήσσηηςς 22..999933..772288 88..776611..442288

========= =========

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

0011..0011--3311..1122..22001111 0011..0011--3311..1122..22001100

(∆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.

αα))  Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσε-
ων της χρήσης 2010 προηγούµενης χρήσης.

ββ)) Oι οικονοµικές καταστάσεις της Eταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Eται-
ρείας NESTLE SA µε έδρα την Eλβετία, µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Oι εν λόγω ενοποιηµένες οικο-
νοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται και µπορούν να ευρεθούν στον δικτυακό τόπο της ανωτέρω εταιρείας
www.nestle.com. H NESTLE SA συµµετέχει µε ποσοστό 100% στο Mετοχικό Kεφάλαιο της NESTLE EΛΛAΣ A.E.

γγ))  H Eταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008 έως 2010. Aναλυτικά βλέπε σηµείωση 26 των οι-
κονοµικών καταστάσεων.

δδ))  O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 936 άτοµα. Στο τέλος
της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης ήταν 960 άτοµα.

εε))  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.

ζζ))  Στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα καταχωρήθηκαν απ’ευθείας καθαρά αποθεµατικά αντιστάθµισης ταµειακών
ροών ε 975.805 (2010: ε 503.817) και αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες ε 447.492 (2010: ε 3.857.188).

ηη))  Στη τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιρείων “Nestle Eλλάς Παγωτά A.E.”
και “MAKAN A.E.” από την “Nestle Eλλάς A.E.”. H απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών “Nestle Eλλάς Παγωτά
A.E.” και “MAKAN A.E.” από την µητρική στην τρέχουσα χρήση, επέφερε την ανάγκη επαναδιατύπωσης των δη-
µοσιευµένων ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση του 2010, µε την συµπερίληψη
σε αυτές των στοιχείων των προαναφερόµενων εταιρειών, ώστε αυτές να είναι συγκρίσιµες µε τι ς Oικονοµικές
Kαταστάσεις της χρήσης 2011.

θθ))  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: 11..11..22001111 έέωωςς 11..11..22001100  έέωωςς
3311..1122..22001111 3311..1122..22001100

Έσοδα 11.016.497 12.695.978
Έξοδα 118.859.674 99.012.122
Aπαιτήσεις 2.010.250 3.844.294
Yποχρεώσεις 296.906.835 138.456.604
Συναλλαγές αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 4.630.118 4.359.132

ΠΠPPOOΣΣΘΘEETTAA  ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAAII  ΠΠΛΛHHPPOOΦΦOOPPIIEEΣΣ

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  EEΠΠIIXXEEIIPPHHΣΣHHΣΣ::

AAρρµµόόδδιιαα  YYππηηρρεεσσίίαα  --  NNοοµµααρρχχίίαα  :: Nοµαρχία Aθηνών Tοµέας Aνατολικής Aθήνας
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  δδιιααδδιικκττύύοουυ  :: www.nestle.gr
HHµµεερροοµµηηννίίαα  έέγγκκρριισσηηςς  ααππόό  ττοο  ∆∆..ΣΣ..  ττωωνν  
EEττήήσσιιωωνν  OOιικκοοννοοµµιικκώώνν  KKαατταασσττάάσσεεωωνν    :: 7 Mαϊου 2012
OOρρκκωωττόόςς  EEλλεεγγκκττήήςς  --  ΛΛοογγιισσττήήςς  :: Aναστάσιος Παναγίδης
EEλλεεγγκκττιικκήή  EEττααιιρρεείίαα:: KPMG Oρκωτοί Eλεγκτές A.E.
TTύύπποοςς  ΈΈκκθθεεσσηηςς  EEλλέέγγχχοουυ  ::

ΣΣύύννθθεεσσηη  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ::
Eυάγγελος Kαλούσης του Iωάννη Πρόεδρος 01/01 - 31/12/2011
Laurent Dereux του Jean Pierre ∆ιευθύνων Σύµβουλος 01/01 - 31/12/2011
Hagmann Peter του Fritz Mέλος 01/01 - 31/12/2011
Dessislava Temperley του Spiridon Mέλος 01/01 - 24/08/2011
Raymond Franke του Rolf Mέλος 25/08 - 31/12/2011

MMAAPPOOYYΣΣII,,  77 MMAAΪΪOOYY 22001122

OO  ΠΠPPOOEE∆∆PPOOΣΣ  TTOOYY  ∆∆..ΣΣ.. OO  ∆∆IIEEYYΘΘYYNNΩΩNN  ΣΣYYMMBBOOYYΛΛOOΣΣ OO ∆∆IIEEYYΘΘYYNNTTHHΣΣ TTOOYY  ΛΛOOΓΓIIΣΣTTHHPPIIOOYY

EEYYAAΓΓΓΓEEΛΛOOΣΣ  II..  KKAAΛΛOOYYΣΣHHΣΣ LLAAUURREENNTT  DDEERREEUUXX ∆∆HHMMHHTTPPAAKKOOΠΠOOYYΛΛOOΣΣ  AANNAAΣΣTTAAΣΣIIOOΣΣ


