ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια)
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις (€ εκατ.)
Κόστος πωληθέντων (€ εκατ.)
Συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη (€ εκατ.)
Συγκρίσιµες καθαρές (ζηµίες) / κέρδη (€ εκατ.)
Συγκρίσιµα βασικά κέρδη ανά µετοχή (€)

2011
434
1.416
895
28
(1)
-

2010
431
1,377
842
57
29
0,08

% Μεταβολή
1%
3%
6%
-51%
n/a
n/a



Πωλήσεις: Αύξηση του όγκου πωλήσεων ως αποτέλεσµα µιας αύξησης 3% στις αναδυόµενες
αγορές. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις συµπεριλαµβανοµένης αύξησης 2%
στις αναπτυσσόµενες αγορές και 7% στις αναδυόµενες αγορές.



Κατηγορίες προϊόντων: Ο όγκος πωλήσεων των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά
3% στη διάρκεια του πρώτου τριµήνου, ενώ οι πωλήσεις του έτοιµου προς κατανάλωση τσαγιού
αυξήθηκαν κατά 5%. Στον αντίποδα, ο όγκος πωλήσεων των εµφιαλωµένων νερών υποχώρησε
κατά 4% και των χυµών κατά 8% αντιστοίχως.



Brands: Ο όγκος πωλήσεων των προϊόντων Coca-Cola σηµείωσε άνοδο κατά 4%. Οι πωλήσεις
της Coca-Cola Zero αυξήθηκαν κατά 8% στις αναπτυγµένες αγορές και κατά 14% στις
αναπτυσσόµενες αγορές. Οι πωλήσεις του σήµατος Coca-Cola αυξήθηκαν κατά 3% και κατά 9%
στις αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες αγορές αντιστοίχως.



Αύξηση του µεριδίου αγοράς: Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011 πετύχαµε αύξηση του µεριδίου
µας στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών στις περισσότερες από τις αγορές
συµπεριλαµβανοµένης της Ρωσίας, της Ελλάδας, της Νιγηρίας, της Ρουµανίας, της Ιταλίας, της
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας και της Ιρλανδίας.



Πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης: Συνεχίζουµε να αναµένουµε οφέλη από πρωτοβουλίες
αναδιάρθρωσης κατά το 2011 ύψους περίπου €38 εκατ.



Συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη: ο αρνητικός αντίκτυπος στις πωλήσεις λόγω της µεταφοράς της
εορτής του Πάσχα στο δεύτερο τρίµηνο φέτος σε συνδυασµό µε το αυξηµένο κόστος πρώτων
υλών είχαν ως αποτέλεσµα πτώση στα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη.



Καθαρός δανεισµός: Στο τέλος του πρώτου τριµήνου, ο καθαρός δανεισµός κυµαινόταν στα
€1.893 εκατ.



Ταµειακές ροές: Καθαρές ταµειακές εκροές ύψους €68 εκατ. στο πρώτο τρίµηνο, ενώ
αναµένουµε να οµαλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους.



Οικονοµικοί στόχοι τριετίας: Για την περίοδο 2011-2013, οι καθαρές ταµειακές ροές αναµένεται
να ανέλθουν στα €1,6 δις, ενώ οι σωρευτικές κεφαλαιουχικές δαπάνες στα €1,5 δις.

Αποτελέσµατα Α’ Τριµήνου 2011
10 Μαΐου 2011
Σελίδα 2 από 28

Ο κ. ∆ώρος Κωνσταντίνου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε:
«Για ακόµη µια φορά η γεωγραφική µας διασπορά µας επέτρεψε να σηµειώσουµε αύξηση του όγκου
πωλήσεων και των εσόδων στο πρώτο τρίµηνο του 2011 παρά τη δυσµενή επίδραση που είχε η
µεταφορά της εορτής του Πάσχα στο δεύτερο τρίµηνο φέτος. Ωστόσο, οι αυξανόµενες τιµές των
πρώτων υλών στη διάρκεια αυτού του, λιγότερο σηµαντικού για τις δραστηριότητές µας, τριµήνου
είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της κερδοφορίας της Εταιρείας.
Μολονότι το κόστος πρώτων υλών θα παραµείνει πρόκληση για την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, αναµένουµε βελτίωση των συνθηκών καθώς πλησιάζουµε την πιο σηµαντική για τις πωλήσεις
καλοκαιρινή περίοδο. Μέληµά µας θα συνεχίσει να είναι να ισοσταθµίσουµε την επίδραση από τη
σηµαντική αύξηση των τιµών των πρώτων υλών µε την δυνατότητα των καταναλωτών µας να
απορροφήσουν το επιπλέον κόστος και την εφαρµογή της στρατηγικής µας για την ενίσχυση της
παρουσίας µας στην αγορά.
Θεωρούµε ότι τόσο η έµφαση στην εκτέλεση του εµπορικού µας πλάνου όσο και τα πρόσθετα οφέλη
των νέων πελατοκεντρικών πρωτοβουλιών σε όλες τις χώρες θα µας δώσουν τη δυνατότητα να
δηµιουργήσουµε αξία τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η παρούσα Έκθεση περιέχει δηλώσεις που αφορούν το µέλλον και συνεπάγονται κινδύνους και
αβεβαιότητες. Κατά κανόνα, αλλά όχι πάντοτε, οι δηλώσεις αυτού του είδους περιλαµβάνουν τη µνεία
λέξεων όπως «πιστεύουµε», «προοπτική», «κατευθυντήριες γραµµές», «αναµένουµε»,
«σκοπεύουµε», «προβλέπουµε», «σχεδιάζουµε», «προσδοκούµε», «στοχεύουµε» και άλλες
παρόµοιες διατυπώσεις που αφορούν το µέλλον. Εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν γεγονότα
του παρελθόντος, όλες οι υπόλοιπες, όπως, µεταξύ άλλων, δηλώσεις για τη µελλοντική οικονοµική
θέση και τα αποτελέσµατά µας, την προοπτική µας για το 2011 και τα επόµενα χρόνια, την
επιχειρηµατική µας στρατηγική και τις συνέπειες των πρόσφατων εξαγορών µας και των ενεργειών
αναδιοργάνωσης στις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες και την οικονοµική µας κατάσταση, τις
µελλοντικές συναλλαγές µας µε την εταιρεία The Coca-Cola Company, προϋπολογισµούς,
προβλεπόµενα επίπεδα κατανάλωσης και παραγωγής, προβλέψεις για το κόστος πρώτων υλών και
άλλα στοιχεία κόστους, εκτιµήσεις κεφαλαιουχικών δαπανών, σχέδια και στόχους της διοίκησης της
εταιρείας σε σχέση µε µελλοντικές δράσεις, αποτελούν αναφορές στο µέλλον. ∆εν πρέπει να
βασίζεστε άκριτα σε τέτοιες δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον. Εκ φύσεως, τέτοιες δηλώσεις
που αφορούν το µέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, εφ’ όσον αντανακλούν τις σηµερινές
µας εκτιµήσεις και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις που µπορεί να αποδειχθούν
ανακριβείς. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα της Εταιρείας ενδέχεται να διαφέρουν σε ουσιώδη βαθµό
από τις δηλώσεις για το µέλλον που περιέχονται στην παρούσα Έκθεση για διάφορους λόγους,
όπως είναι, µεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι που περιγράψαµε στην τελευταία ετήσια έκθεσή µας στο
Έντυπο 20-F που κατετέθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (φάκελος υπ’ αρ. 1-31466).
Αν και πιστεύουµε ότι οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται στις εν λόγω δηλώσεις για το µέλλον
είναι εύλογες, δεν µπορούµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι τα µελλοντικά µας αποτελέσµατα, το
επίπεδο επιχειρηµατικής δραστηριότητας, οι επιδόσεις ή τα επιτεύγµατά µας θα ικανοποιήσουν αυτές
τις προσδοκίες. Επιπλέον, ούτε εµείς ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αναλαµβάνει την ευθύνη για
την ακρίβεια και την πληρότητα δηλώσεων που αφορούν το µέλλον. Μετά την ηµεροµηνία των
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση, δεν
σκοπεύουµε απαραιτήτως να προσαρµόσουµε καµία από τις δηλώσεις που αφορούν το µέλλον για
να τις εναρµονίσουµε είτε σε σχέση µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα, είτε σε σχέση µε τυχόν
µεταβολή των προσδοκιών µας, εκτός αν η επικαιροποίησή τους καταστεί επιβεβληµένη εκ του
νόµου.
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Συµφωνία

∆ηµοσιευµένων και Συγκρίσιµων Οικονοµικών Μεγεθών

Οικονοµικά Αποτελέσµατα
Οµίλου
(ποσά σε € εκατ. εκτός από
στοιχεία ανά µετοχή)

Α’ Τρίµηνο 2011
Καθαρές
Λειτουργικά (ζηµίες) / Κέρδη ανά
1
2
κέρδη (EBIT)
κέρδη
µετοχή

∆ηµοσιευµένα µεγέθη

17,6

(8,9)

(0,02)

Έξοδα αναδιοργάνωσης
Συγκρίσιµα µεγέθη

10,1

7,9

0.02

27,7

(1,0)

-

Α’ Τρίµηνο 2010
Λειτουργικά
1
κέρδη (EBIT)
52,4

Καθαρά
2
κέρδη

Κέρδη ανά
µετοχή

25,7

0,07

4,6

3,5

0,01

57,0

29,2

0,08

1

Ως λειτουργικά κέρδη ή EBIT ορίζουµε τα κέρδη προ φόρων εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών εσόδων / (εξόδων) και της
αναλογίας αποτελεσµάτων από συµµετοχές λογιστικοποιηµένες µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.

2

Ζηµίες/κέρδη µετά φόρων ιδιοκτητών της µητρικής εταιρείας.

Τα συγκρίσιµα οικονοµικά µεγέθη δεν περιλαµβάνουν τα έξοδα αναδιάρθρωσης
αναγνωρίστηκαν στην τρέχουσα περίοδο και την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους.

που

Λειτουργική Επισκόπηση Οµίλου
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε. («Coca-Cola Τρία Έψιλον» ή «Τρία Έψιλον» ή η
«Εταιρεία» ή ο «Όµιλος») παρουσίασε συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη ύψους €27,7 εκατ. το πρώτο
τρίµηνο του 2011 σε σύγκριση µε €57 εκατ. το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010. Η αύξηση του όγκου
πωλήσεων στις αναδυόµενες αγορές συνέβαλε στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1% στο
πρώτο τρίµηνο. Συνήθως το πρώτο τρίµηνο του έτους είναι το λιγότερο σηµαντικό τρίµηνο για την
Εταιρεία µας, ενώ ο όγκος πωλήσεων στο πρώτο τρίµηνο του 2011 επηρεάστηκε αρνητικά από τη
µεταφορά της εορτής του Πάσχα στο δεύτερο τρίµηνο του έτους.
Οι βελτιούµενες οικονοµικές τάσεις σε βασικές χώρες όπως είναι η Ρωσία, η Νιγηρία, η ∆ηµοκρατία
της Τσεχίας, η Σλοβακία και η Ελβετία είναι ενθαρρυντικές ενδείξεις. Από την άλλη πλευρά χώρες
όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία συνεχίζουν να
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, αδύναµο καταναλωτικό κλίµα και µείωση του ΑΕΠ.
∆ιατηρήσαµε ή αυξήσαµε το µερίδιο της κατηγορίας µη αλκοολούχων, έτοιµων προς κατανάλωση
ποτών και ανθρακούχων αναψυκτικών στις περισσότερες από τις βασικές αγορές µας στη διάρκεια
του πρώτου τριµήνου του 2011 όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ιρλανδία, στην Ελβετία, στη
∆ηµοκρατία της Τσεχίας, στη Νιγηρία, στη Ρωσία και στη Ρουµανία. Ο όγκος των ανθρακούχων
αναψυκτικών αυξήθηκε κατά 3% στη διάρκεια του τριµήνου, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση κατά 4%
στις πωλήσεις των προϊόντων µε το σήµα Coca-Cola και 7% στις πωλήσεις του προϊόντος Sprite.
Ταυτόχρονα, αυξήσαµε τον όγκο πωλήσεων στην κατηγορία του έτοιµου προς κατανάλωση τσαγιού
κατά 5%, κυρίως λόγω της διψήφιας αύξησης των πωλήσεων στις αναδυόµενες αγορές. Η κατηγορία
των προϊόντων χυµού εξακολούθησε να πλήττεται περισσότερο από τη µειωµένη αγοραστική δύναµη
των καταναλωτών µε αποτέλεσµα τη µείωση του όγκου πωλήσεων κατά 8% στο πρώτο τρίµηνο.
Τέλος, ο όγκος πωλήσεων στο εµφιαλωµένο νερό σηµείωσε µείωση κατά 4%, αν και βελτιώθηκε το
µείγµα συσκευασίας στις αγορές µας στη συγκεκριµένη κατηγορία γεγονός που είχε θετική επίδραση στην
κερδοφορία της.
Ο αντίκτυπος της αύξησης του κόστους πρώτων υλών ήταν πιο εµφανής κατά το πρώτο τρίµηνο
λόγω δυσµενούς βάσης σύγκρισης. Οι τιµές των πρώτων υλών κυµάνθηκαν σε σηµαντικά
χαµηλότερα επίπεδα κατά το πρώτο τρίµηνο του 2010 ενώ κατά την αντίστοιχη περίοδο φέτος ήταν
υψηλότερες, ειδικά όσον αφορά την παγκόσµια τιµή της ζάχαρης και του PET.
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Λειτουργική Επισκόπηση Οµίλου (συνέχεια)
Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 3% στη διάρκεια του τριµήνου, εν
µέρει λόγω του υψηλότερου όγκου πωλήσεων, της αυξηµένης τιµολόγησης, του καλύτερου µείγµατος
κατηγορίας προϊόντων καθώς και των ευνοϊκών συναλλαγµατικών ισοτιµιών που αντικατοπτρίζουν
κυρίως την ανατίµηση του ρουβλιού Ρωσίας, του ζλότι Πολωνίας και του φράγκου Ελβετίας σε σχέση
µε το ευρώ. Τα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη σηµείωσαν πτώση κατά 51% στη διάρκεια του
τριµήνου, καθώς οι αυξηµένες τιµές πρώτων υλών και τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα
υπεραντιστάθµισαν την ανάκαµψη των καθαρών πωλήσεων. Ως αποτέλεσµα, τα περιθώρια
συγκρίσιµων λειτουργικών κερδών µειώθηκαν από 4,1% σε 2,0% στη διάρκεια του τριµήνου.
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς µας για βελτιστοποίηση των διαδικασιών και αύξηση της
αποδοτικότητας, έξι ακόµα χώρες έθεσαν σε εφαρµογή µε επιτυχία την πλατφόρµα πληροφορικής
SAP “Wave 2” από την 1η Ιανουαρίου 2011 χωρίς καµία διατάραξη της συνεργασίας µε τους
πελάτες. Οι πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης βρίσκονται σε εξέλιξη µε περίπου το ένα τρίτο των
€30-35 εκατ. σε εκτιµώµενα έξοδα αναδιάρθρωσης για το 2011 να έχουν πραγµατοποιηθεί το πρώτο
τρίµηνο. Οι πρωτοβουλίες εξοικονόµησης κόστους συνεχίζονται σε όλες τις επιχειρήσεις µας µε
κεντρικό άξονα τη µείωση του βάρους τόσο στις φιάλες PET όσο και στις γυάλινες συσκευασίες.
Το Μάρτιο του 2011, η εταιρεία προέβη στην έκδοση οµολόγων ύψους €300 εκατ. σταθερού
επιτοκίου µε χρόνο ωρίµανσης τα πέντε χρόνια, οριστικοποιώντας έτσι την αναχρηµατοδότηση του
υπόλοιπου ποσού των οµολόγων που εκκρεµεί και τα οποία λήγουν τον Ιούλιο του 2011. Με αυτή
την πρακτική µπορέσαµε να επεκτείνουµε το χρόνο ωρίµανσης του συνολικού δανεισµού. Έτσι δεν
υπάρχουν ανάγκες αναχρηµατοδότησης µέχρι το Σεπτέµβριο του 2013.
Το Μάρτιο του 2011, ο εταιρικός φόρος εισοδήµατος στην Ελλάδα µειώθηκε από 24% σε 20%, ενώ ο
αντίστοιχος εταιρικός φόρος επί των διανεµόµενων κερδών αντικαταστάθηκε από φόρο
παρακράτησης µερίσµατος. Πιο συγκεκριµένα, για µερίσµατα εγκεκριµένα από τη γενική συνέλευση
των µετόχων µετά τον Ιανουάριο του 2012, το ύψος του φόρου παρακράτησης καθορίστηκε σε 25%.
Επιπλέον, µερίσµατα που επαναπατρίζονται από θυγατρικές στην Ε.Ε. θα εξαιρούνται από επιπλέον
φορολόγηση στην Ελλάδα. Αναµένουµε ότι το όφελος που θα έχουµε από το χαµηλότερο εταιρικό
φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα θα αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά των Ελληνικών δραστηριοτήτων
στα κέρδη του Οµίλου.
Ως αναγνώριση των συνεχιζόµενων προσπαθειών της Εταιρείας σε θέµατα κοινωνικής ευθύνης, στην
Κροατία αποσπάσαµε βραβείο για τη δέσµευσή µας στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, το οποίο
απένειµε το Κροατικό Υπουργείο Οικονοµικών και το Κροατικό Συµβούλιο Επιχειρήσεων για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη.
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Λειτουργική Επισκόπηση ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας
Αναπτυγµένες αγορές

Όγκος πωλήσεων
(εκατ. κιβώτια)
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις
(€ εκατ.)
Λειτουργικά κέρδη
(ΕΒΙΤ σε € εκατ.)
Συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη
(ΕΒΙΤ σε € εκατ.)

Α’ Τρίµηνο
2011

Α’ Τρίµηνο
2010

%
Μεταβολής

153,0

155,4

-2%

621,5

624,2

-

33,5

43,8

-24%

41,5

47,8

-13%



Ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυγµένες αγορές υποχώρησε κατά 2% στη διάρκεια του τριµήνου, που
συνιστά επιβράδυνση του ρυθµού πτώσης σε σχέση µε τη µείωση του όγκου πωλήσεων κατά 5% το
αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι.



Οι καθαρές πωλήσεις παρέµειναν σταθερές σε σχέση µε το περσινό τρίµηνο, καθώς η θετική επίδραση
από συναλλαγµατικές ισοτιµίες αντισταθµίστηκε από το χαµηλότερο όγκο πωλήσεων και το αρνητικό
µείγµα τιµολόγησης και συσκευασιών.



Ο όγκος πωλήσεων στην Ιταλία αυξήθηκε σε χαµηλό µονοψήφιο ποσοστό ως αποτέλεσµα της αύξησης
που σηµειώθηκε στα προϊόντα Coca-Cola και εµφιαλωµένου νερού. Οι πωλήσεις της Coca-Cola Zero
παρουσίασαν υψηλή µονοψήφια αύξηση και συνέβαλε στην αύξησης των πωλήσεων στην κατηγορία των
ανθρακούχων αναψυκτικών. Οι συσκευασίες άµεσης κατανάλωσης που χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερα
περιθώρια κέρδους, ξεπέρασαν σε πωλήσεις τις συσκευασίες µελλοντικής κατανάλωσης, κι αυτό κυρίως
λόγω των αυξηµένων πωλήσεων στα εστιατόρια µαζικής εστίασης. Ταυτόχρονα, συνεχίζουµε να
εκµεταλλευόµαστε τα οφέλη από την εφαρµογή της πλατφόρµας πληροφορικής SAP “Wave 2” το 2010.



Ο όγκος πωλήσεων στην Ελβετία παρέµεινε στα ίδια επίπεδα στη διάρκεια του τριµήνου, σε σχέση µε
µεσαία µονοψήφια αύξηση κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρσι λόγω της ένταξης των προϊόντων CocaCola σε µία από τις µεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης στη χώρα. Ταυτόχρονα υπήρξε βελτίωση
του µείγµατος συσκευασίας και καναλιών διανοµής στο πρώτο τρίµηνο, ενώ αυξήσαµε το µερίδιο αγοράς
στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, αλλά και στις κατηγορίες χυµών, τσαγιού και ποτών
ενέργειας.



Ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα παρουσίασε υψηλή µονοψήφια πτώση στη διάρκεια του τριµήνου,
καθώς οι οικονοµικές συνθήκες παραµένουν εξαιρετικά δυσχερείς. Στα πλαίσια των πρόσφατων µέτρων
λιτότητας, ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί ουσιαστικά κατά 6% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010,
ασκώντας πρόσθετη πίεση σε ένα ήδη βεβαρηµένο καταναλωτικό κλίµα, το οποίο παραµένει το
χαµηλότερο στην ΕΕ. Παρά το δυσχερές οικονοµικό περιβάλλον, η εταιρεία µας κέρδισε µερίδιο της
αγοράς στη διάρκεια του τριµήνου επωφελούµενη από προγράµµατα δραστηριοποίησης και
εκµεταλλευόµενη το υψηλό brand equity των προϊόντων µας στην Ελλάδα. Επίσης, θεωρούµε πιθανή την
ανάκαµψη στον τουριστικό κλάδο κατά τα επόµενα τρίµηνα. Ο κλάδος του τουρισµού αναλογεί σε
περίπου 25% του συνολικού ελληνικού ΑΕΠ και σηµείωσε δύο συνεχόµενες χρονιές διψήφια πτώση.



Ο όγκος πωλήσεων στην Ιρλανδία παρουσίασε αύξηση σε χαµηλό µονοψήφιο ποσοστό στη διάρκεια του
τριµήνου, παρόλο που η εγχώρια κατανάλωση σηµειώνει πτώση, η καταναλωτική εµπιστοσύνη
παραµένει σε χαµηλά επίπεδα και τα επίπεδα ανεργίας παραµένουν υψηλά. Οι συνεχιζόµενες
προωθητικές ενέργειες υποστήριξαν τον όγκο πωλήσεων σε µια συρρικνούµενη αγορά, µε αποτέλεσµα
την αύξηση µεριδίου αγοράς σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων. Η πελατοκεντρική µας στρατηγική
συµβάλλει θετικά στον όγκο πωλήσεων του δικτύου σύγχρονου εµπορίου και των µικροκαταστηµάτων
λιανικής πώλησης. Το δίκτυο άµεσης κατανάλωσης που χαρακτηρίζεται από υψηλότερα περιθώρια
κέρδους συνεχίζει να βρίσκεται υπό πίεση.
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Η συµβολή των αναπτυγµένων αγορών στα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη του Οµίλου για το τρίµηνο
κυµάνθηκε στα €42 εκατ., ποσοστό 13% κάτω σε σχέση µε τα µεγέθη της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Ο
χαµηλότερος όγκος πωλήσεων και το αναποτελεσµατικό µείγµα τιµολόγησης υπεραντιστάθµισαν τα
οφέλη από τις πραγµατοποιηθείσες πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης και τα κέρδη από τις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες.

Αναπτυσσόµενες αγορές

Όγκος πωλήσεων
(εκατ. κιβώτια)
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις
(€ εκατ.)
Λειτουργικές (ζηµίες) / κέρδη
(ΕΒΙΤ σε € εκατ.)
Συγκρίσιµες λειτουργικές
(ζηµίες) / κέρδη (ΕΒΙΤ σε
€ εκατ.)





Α’ Τρίµηνο
2010

Α’ Τρίµηνο
2010

%
Μεταβολής

79,2

79,8

-1%

234,9

230,6

2%

(6,1)

0,9

n/a

(4,9)

1,1

n/a

Ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυσσόµενες αγορές υποχώρησε κατά 1% στη διάρκεια του τριµήνου σε
σχέση µε την αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2% το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι. Οι
αναπτυσσόµενες αγορές ήταν εκείνες που επλήγησαν περισσότερο από τη µεταφορά του Πάσχα στο
δεύτερο τρίµηνο φέτος. Επιπλέον, στην Πολωνία και την Ουγγαρία µεταφέραµε µέρος των
προωθητικών µας ενεργειών στο δεύτερο τρίµηνο λόγω της εφαρµογής της πλατφόρµας
πληροφορικής SAP Wave 2.
Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% στη διάρκεια του τριµήνου, καθώς το κέρδος από τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες αντιστάθµισε τον αντίκτυπο του χαµηλότερου όγκου πωλήσεων και το
αρνητικό µείγµα τιµολόγησης και καναλιών διανοµής.



Ο όγκος πωλήσεων στην Πολωνία σηµείωσε µικρή µονοψήφια πτώση το πρώτο τρίµηνο. Ο όγκος
πωλήσεων των ανθρακούχων αναψυκτικών σηµείωσε χαµηλή µονοψήφια αύξηση, βοηθούµενος
κυρίως από τα προϊόντα Coca-Cola Zero, Coca-Cola light και Sprite. Ταυτόχρονα σχεδιάζουµε την
αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων µας και την εφαρµογή µιας στρατηγικής για την αντιµετώπιση της
στροφής των καταναλωτών προς το σύγχρονο εµπόριο.



Ο όγκος πωλήσεων στην Ουγγαρία σηµείωσε πτώση σε µικρό διψήφιο ποσοστό, η οποία αποδίδεται
στις περιορισµένες προωθητικές ενέργειες κατά τη διάρκεια του τριµήνου. Αναµένουµε την
οµαλοποίηση της απόδοσης των πωλήσεων στην οποία θα συµβάλει και η µεταφορά του Πάσχα το
δεύτερο τρίµηνο. Οι οικονοµικές συνθήκες παραµένουν δυσχερείς στην Ουγγαρία, µε την ανεργία να
αυξάνεται το πρώτο τρίµηνο.



Ο όγκος πωλήσεων στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας παρουσίασε υψηλή µονοψήφια αύξηση στη διάρκεια
του τριµήνου, εν µέσω µιας στάσιµης συνολικά αγοράς, παρά το γεγονός ότι το Πάσχα µεταφέρθηκε το
δεύτερο τρίµηνο. Κινητήριος µοχλός της αύξησης του όγκου πωλήσεων ήταν κυρίως η υψηλή διψήφια
αύξηση που σηµειώθηκε στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, όπου µπορέσαµε να
αυξήσουµε τις πωλήσεις της Cola-Cola regular, της Fanta και της Sprite µέσω της πραγµατοποίησης
περισσότερων προωθητικών ενεργειών. Οι αυξηµένες πωλήσεις σε συσκευασίες µελλοντικής
κατανάλωσης αντιστάθµισαν την πτώση στις πωλήσεις συσκευασιών άµεσης κατανάλωσης, λόγω της
µειωµένης καταναλωτικής ζήτησης στα δίκτυα άµεσης κατανάλωσης. Οι συσκευασίες µελλοντικής
κατανάλωσης στο σύγχρονο εµπόριο συνεχίζουν να παίζουν τον πρώτο ρόλο όσον αφορά τον όγκο
πωλήσεων για το πρώτο τρίµηνο.
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Οι αναπτυσσόµενες αγορές σηµείωσαν συγκρίσιµες λειτουργικές ζηµίες ύψους €5 εκατ. για το πρώτο
τρίµηνο του 2011. Το γεγονός αυτό αντανακλά τη συνδυασµένη πίεση από το χαµηλότερο όγκο
πωλήσεων και το αυξηµένο κόστος πρώτων υλών και λειτουργικών εξόδων σε επίπεδο λειτουργικών
κερδών στο πρώτο τρίµηνο του 2010.

Αναδυόµενες αγορές

Όγκος πωλήσεων
(εκατ. κιβώτια)
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις
(€ εκατ.)
Λειτουργικές (ζηµίες) / κέρδη
(ΕΒΙΤ σε € εκατ.)
Συγκρίσιµες λειτουργικές
(ζηµίες) / κέρδη (ΕΒΙΤ σε
€ εκατ.)

Α’ Τρίµηνο
2011

Α’ Τρίµηνο
2010

%
Μεταβολής

201,6

195,9

3%

559,7

522,2

7%

(9,8)

7,7

n/a

(8,9)

8,1

n/a



Ο όγκος πωλήσεων στις αναδυόµενες αγορές αυξήθηκε κατά 3% στη διάρκεια του τριµήνου σε
σχέση µε τη µείωση του όγκου πωλήσεων κατά 1% το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι.



Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7% στη διάρκεια του πρώτου τριµήνου, ως αποτέλεσµα
των υψηλότερων όγκων πωλήσεων, της αυξηµένης τιµολόγησης και του βελτιωµένου µείγµατος
κατηγορίας προϊόντων, παρά την αρνητική επίδρασης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.



Ο όγκος πωλήσεων στη Ρωσία αυξήθηκε σε χαµηλό διψήφιο ποσοστό χάρη στο βελτιωµένο
οικονοµικό περιβάλλον και την εφαρµογή εστιασµένων εµπορικών πρακτικών. Η εταιρεία
συνεχίζει να κατακτά µερίδιο αγοράς στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών χάρη στο
σήµα Coca-Cola, το οποίο διανύει το πέµπτο συνεχόµενο τρίµηνο ισχυρής διψήφιας αύξησης. Οι
πωλήσεις της Fanta σηµείωσαν επίσης ισχυρούς διψήφιους ρυθµούς ανάπτυξης στο τρίµηνο
µετά την πρόσφατη επιτυχηµένη επανακυκλοφορία της Fanta Πορτοκάλι µε νέα σύνθεση.



Ο όγκος πωλήσεων στην Ουκρανία παρέµεινε σε γενικές γραµµές αµετάβλητος στη διάρκεια του
πρώτου τριµήνου. Η αύξηση των πωλήσεων στη βασική κατηγορία των ανθρακούχων
αναψυκτικών, κυρίως λόγω των προϊόντων Coca-Cola, αντιστάθµισε τις χαµηλότερες πωλήσεις
σε µη ανθρακούχα αναψυκτικά και εµφιαλωµένα νερά. Οι συσκευασίες άµεσης κατανάλωσης που
χαρακτηρίζονται από υψηλότερα περιθώρια κέρδους σηµείωσαν βελτίωση κυρίως λόγω των
αυξηµένων πωλήσεων στα εστιατόρια ταχείας εστίασης.



Ο όγκος πωλήσεων στη Νιγηρία σηµείωσε µεσαία µονοψήφια ποσοστιαία αύξηση στη διάρκεια
του τριµήνου. Η νιγηριανή οικονοµία έχει επιδείξει σχετική αντοχή στην παγκόσµια οικονοµική
ύφεση, ενώ επωφελείται της αυξανόµενης τιµής του πετρελαίου και αναµένεται να καταγράψει
ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ. Το σήµα Coca-Cola συνεχίζει να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης
στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, ενώ ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των
χυµών σηµείωσε διψήφια αύξηση κυρίως λόγω των προϊόντων µε το σήµα 5Alive. Ταυτόχρονα, η
συσκευασία PET του 0,5 λίτρου συµβάλλει στη βελτίωση του µείγµατος συσκευασίας.
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Ο όγκος πωλήσεων στη Ρουµανία σηµείωσε χαµηλή διψήφια πτώση καθώς οι οικονοµικές
συνθήκες εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολες. Η πτώση του όγκου πωλήσεων επηρεάστηκε
περαιτέρω λόγω της µεταφοράς του Πάσχα στο δεύτερο τρίµηνο φέτος. Οι συσκευασίες άµεσης
κατανάλωσης που χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους συνεχίζουν να έχουν
σαφώς καλύτερες επιδόσεις σε σχέση µε τη συνολική αγορά που συρρικνώνεται, λόγω της
έµφασης στην εκτέλεση του εµπορικού µας πλάνου σε όλα τα δίκτυα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
να αυξήσουµε περαιτέρω το µερίδιο αγοράς µας το οποίο είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση µε τον
κοντινότερο ανταγωνιστή µας στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών.



Η κερδοφορία των αναδυόµενων αγορών του Οµίλου επηρεάστηκε κυρίως από την αύξηση του
κόστους πρώτων υλών και ως αποτέλεσµα παρουσιάστηκαν συγκρίσιµες λειτουργικές ζηµίες
ύψους €9 εκατ. για το πρώτο τρίµηνο του 2011. Το πλεονέκτηµα του αυξηµένου όγκου
πωλήσεων, το καλύτερο µείγµα κατηγορίας προϊόντων και τιµολόγησης υπεραντισταθµίστηκε
από το αυξηµένο κόστος πρώτων υλών, τα αυξηµένα λειτουργικά έξοδα και τις ζηµίες από τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
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Επιχειρηµατικές προοπτικές
Στο πρώτο τρίµηνο, η Εταιρεία επηρεάστηκε κυρίως από τη χρονική συγκυρία εορτασµού του Πάσχα και το
αυξανόµενο κόστος πρώτων υλών στις αγορές µας. Αναµένουµε την οµαλοποίηση της επίδρασης της
µεταφοράς του Πάσχα στη διάρκεια του δεύτερου τριµήνου, αλλά αναµένουµε ότι το κόστος πρώτων υλών
θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία µας κατά το 2011. Αν και ο ρυθµός της οικονοµικής
ανάκαµψης διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των αγορών µας, οι αναλυτές εκτιµούν ότι όλες οι χώρες µας, εκτός
από την Ελλάδα, θα παρουσιάσουν αύξηση του ΑΕΠ για το 2011.
Αν και αναµένουµε καλύτερες οικονοµικές συνθήκες σε πολλές από τις χώρες µας, είναι γεγονός πως η
βελτίωση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης και η πτώση της ανεργίας καθυστερούν σε σχέση µε την
οικονοµική ανάκαµψη. Σε αυτό το πλαίσιο αναµένουµε να προχωρήσουµε σε χαµηλότερες από τον
πληθωρισµό αυξήσεις τιµών κατά µέσο όρο. Με βάση τις τωρινές εκτιµήσεις, ο πληθωρισµός αναµένεται
υψηλότερος στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, γεγονός που µας δίνει περιθώρια µεγαλύτερης ευελιξίας
στην τιµολογιακή µας πολιτική.
Αναµένουµε χαµηλή διψήφια ποσοστιαία αύξηση του κόστους πρώτων υλών, κυρίως ως αποτέλεσµα του
υψηλού κόστους του PET και της ζάχαρης σε παγκόσµιο επίπεδο. Παρόλο που η παγκόσµια τιµή της
ζάχαρης και του PET σηµείωσαν µικρή υποχώρηση, αναµένουµε την κορύφωση της επίδρασης στα
αποτελέσµατά µας στο δεύτερο τρίµηνο. Ο ρυθµός της πτώσης των τιµών για PET είναι πολύ πιο αργός
από ό,τι αναµενόταν αρχικά λόγω της πρόσφατης πολιτικής αστάθειας σε Βόρεια Αφρική και Μέση
Ανατολή. Οι αυξηµένες τιµές πρώτων υλών αναµένεται να επηρεάσουν την κερδοφορία µας στο σύνολο
του έτους. Θεωρούµε όµως ότι θα είµαστε σε θέση να αντισταθµίσουµε ένα ικανό µέρος της αύξησης του
κόστους πρώτων υλών µέσω της τιµολογιακής µας πολιτικής.
Ταυτόχρονα, σχεδιάζουµε να εκµεταλλευτούµε στο έπακρο τα οφέλη από τις πρωτοβουλίες
αναδιάρθρωσης, την αυξηµένη αποδοτικότητα, την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των
λειτουργικών εξόδων προκειµένου να ελαττώσουµε την επίδραση τόσο του αυξηµένου κόστους πρώτων
υλών, όσο και των λειτουργικών εξόδων λόγω του υψηλότερου πληθωρισµού.
Συνεχίζουµε να παρατηρούµε νοµισµατική αστάθεια στις περιοχές όπου δραστηριοποιούµαστε, ωστόσο, µε
βάση τις τωρινές ισοτιµίες, σε γενικές γραµµές, δεν αναµένουµε οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες να
επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική µας δραστηριότητα για το 2011.
Εγκρίθηκε, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 6 Μαΐου 2011, η πρόταση για
επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους µας ύψους €0,50 ανά µετοχή. Η επιστροφή κεφαλαίου
αναµένεται να χρηµατοδοτηθεί από τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας και πρόκειται να καταβληθεί
στις 21 Ιουνίου 2011.
Θα συνεχίσουµε τη διαχείριση των δραστηριοτήτων µας µε µακροπρόθεσµη προοπτική εστιάζοντας στη
διατήρηση και τη βελτίωση του µεριδίου της αγοράς. Επίσης, σε συνεργασία µε την The Coca-Cola
Company συνεχίζουµε να επενδύουµε σε δραστηριότητες µάρκετινγκ σε οικονοµίες που βελτιώνονται και
όπου βλέπουµε προοπτικές ανάπτυξης. Θα εκµεταλλευτούµε στο έπακρο τη στρατηγική διαχείρισης της
αύξησης των εσόδων, προσαρµόζοντας το σωστό συνδυασµό προϊόντος, συσκευασίας, τιµής και δικτύου
στις εξειδικευµένες ανάγκες των καταναλωτών, και παράλληλα θα αξιοποιήσουµε τη θέση µας ως
κυρίαρχου της αγοράς για να συµβάλλουµε στην ανάπτυξη της συνολικά.
Στο τριετές διάστηµα που λήγει το ∆εκέµβριο του 2013, οι καθαρές ταµειακές ροές αναµένεται να
κυµανθούν περίπου σε €1,6 δις, ενώ σκοπεύουµε να δαπανήσουµε €1,5 δις σε καθαρές κεφαλαιουχικές
δαπάνες στο ίδιο διάστηµα. Η πρόθεσή µας αυτή καταδεικνύει την πίστη µας στη µακροπρόθεσµη
ανάπτυξη του εκτεταµένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και αγορών.
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Χρηµατοοικονοµική Επισκόπηση Οµίλου
Επισκόπηση Κατάστασης Αποτελεσµάτων

Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια)
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος
Συνολικά λειτουργικά έξοδα
Συγκρίσιµα συνολικά λειτουργικά έξοδα1
Λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ)
Συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ)1
Προσαρµοσµένα αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA)2
Συγκρίσιµα προσαρµοσµένα αποτελέσµατα προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)2
Καθαρές (ζηµίες) / κέρδη ιδιοκτητών της µητρικής
εταιρείας
Συγκρίσιµες καθαρές (ζηµίες) / κέρδη ιδιοκτητών της
µητρικής εταιρείας1
Βασικές (ζηµίες) / κέρδη ανά µετοχή (EPS) (σε €)
Συγκρίσιµα βασικά κέρδη ανά µετοχή (EPS) (σε €)1
1
2

2011
€ εκατ.
433,8
1.416,1
(894,5)
521,6
(504,0)
(493,9)
17,6
27,7

Α’ Τρίµηνο
2010
€ εκατ.
431,1
1.377,0
(841,9)
535,1
(482,7)
(478,1)
52,4
57,0

%
Μεταβολή
ς
1%
3%
6%
-3%
4%
3%
-66%
-51%

113,1

145,1

-22%

122,6

149,7

-18%

(8,9)

25,7

n/a

(1,0)
(0,02)
-

29,2
0,07
0,08

n/a
n/a
-100%

Παραποµπή στην ενότητα «Συµφωνία ∆ηµοσιευµένων και Συγκρίσιµων Οικονοµικών Μεγεθών»στη σελίδα 3 .
Ως Προσαρµοσµένο EBITDA ορίζουµε τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και αποµειώσεων ενσώµατων παγίων
στοιχείων (που περιλαµβάνονται τόσο στο κόστος πωληθέντων όσο και στα λειτουργικά έξοδα), αποσβέσεων,
αποµειώσεων και αναµορφώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων, δαπανών παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης
µετοχών και λοιπών µη ταµειακών στοιχείων, εάν υπάρχουν.

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις
Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά περίπου 2% κατά το πρώτο τρίµηνο
του 2011, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. Σε ουδέτερη συναλλαγµατική
βάση, τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο του Οµίλου επίσης αυξήθηκαν κατά 2% κατά το πρώτο τρίµηνο
του 2011, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. Πιο συγκεκριµένα, τα καθαρά
έσοδα ανά κιβώτιο σε συναλλαγµατικά ουδέτερη βάση όσον αφορά τις αναπτυγµένες αγορές
µειώθηκαν κατά 1%, ενώ για τις αναπτυσσόµενες αγορές αυξήθηκαν κατά περίπου 2% και για τις
αναδυόµενες αγορές αυξήθηκαν κατά περίπου 5%.
Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων προϊόντων καθώς και το κόστος πωληθέντων προϊόντων ανά κιβώτιο
αυξήθηκε κατά περίπου 6% το πρώτο τρίµηνο του 2011, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του
προηγούµενου έτους, αντανακλώντας την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών.
Μεικτά κέρδη
Το περιθώριο µεικτού κέρδους µειώθηκε από 38,9% το πρώτο τρίµηνο του 2010 σε 36,8% το πρώτο
τρίµηνο του 2011. Το µεικτό κέρδος ανά κιβώτιο µειώθηκε κατά περίπου 3% κατά το πρώτο τρίµηνο
του 2011, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Σε συναλλαγµατικά
ουδέτερη βάση, το µεικτό κέρδος ανά κιβώτιο µειώθηκε κατά περίπου 4% το πρώτο τρίµηνο του
2011, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους
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Χρηµατοοικονοµική Επισκόπηση Οµίλου (συνέχεια)
Λειτουργικά έξοδα
Τα συνολικά συγκρίσιµα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 3% κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011,
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. Η αύξηση αυτή αντανακλά την αύξηση
στα έξοδα αποθήκευσης και διοίκησης καθώς και την επίδραση που είχαν οι µεταβολές στις ισοτιµίες
των νοµισµάτων οι οποίες αντισταθµίσθηκαν µόνο µερικώς από το µειωµένο κόστος που προέκυψε
µέσω των προηγούµενων πρωτοβουλιών εξοικονόµησης κόστους.
Λειτουργικά κέρδη
Τα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη µειώθηκαν κατά 51% σε €28 εκατ. το πρώτο τρίµηνο του 2011
έναντι €57 εκατ. το πρώτο τρίµηνο του 2010, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους πρώτων υλών
και της περιόδου του Πάσχα που συνέπεσε το πρώτο τρίµηνο του 2010. Το συγκρίσιµο λειτουργικό
περιθώριο κέρδους του Οµίλου µειώθηκε από 4,1% το πρώτο τρίµηνο του 2010 σε 2,0% το πρώτο
τρίµηνο του 2011.
Φόροι
Σε συγκρίσιµη βάση οι φόροι που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης της Coca-Cola Τρία
Έψιλον για το πρώτο τρίµηνο του 2011 ήταν €8,3 εκατ. (€8,7 εκατ. το πρώτο τρίµηνο του 2010) ως
αποτέλεσµα διαφόρων παραγόντων, οι πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι: ο συνδυασµός
φορολογουµένων κερδών, οι µη εκπιπτόµενες δαπάνες και άλλοι εφάπαξ φόροι.
Καθαρά κέρδη
Οι συγκρίσιµες καθαρές ζηµίες ανήλθαν σε €1 εκατ. το πρώτο τρίµηνο του 2011, έναντι συγκρίσιµων
κερδών €29 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, κυρίως λόγω των µειωµένων
λειτουργικών κερδών.
Ταµειακές ροές
Οι ταµειακές εκροές για λειτουργικές δραστηριότητες ήταν €5 εκατ. κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011,
έναντι ταµειακών εισροών €132 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Οι ταµειακές
εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες, καθαρές από κεφαλαιουχικές δαπάνες, ήταν €68 εκατ. για
το πρώτο τρίµηνο του 2011, έναντι ταµειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες €65 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους.
Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Οι καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες της Coca-Cola Τρία Έψιλον, καθαρές από τα έσοδα διάθεσης
στοιχείων πάγιου ενεργητικού και συµπεριλαµβανοµένων των αποπληρωµών κεφαλαίου
χρηµατοδοτικών µισθώσεων, ανήλθαν σε €63 εκατ. το πρώτο τρίµηνο του 2011, έναντι €67 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους.
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Συµπληρωµατικές Πληροφορίες
Τα οικονοµικά µεγέθη Λειτουργικά Κέρδη, Προσαρµοσµένο EBITDA, Κεφαλαιουχικές ∆απάνες και
Καθαρές Ταµειακές Ροές προκύπτουν από τα παρακάτω δηµοσιευµένα µεγέθη των συνοπτικών
ενοποιηµένων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων:

(Ζηµίες) / κέρδη µετά φόρων
Φόροι που χρεώθηκαν στα αποτελέσµατα
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Αναλογία αποτελεσµάτων από συµµετοχές λογιστικοποιηµένες µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης
Λειτουργικά κέρδη
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις και προσαρµογές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Παροχές δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών
Λοιπά µη ταµειακά στοιχεία
Προσαρµοσµένο EBITDA
(Κέρδη) / ζηµίες από πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων
(Αύξηση) / µείωση του κεφαλαίου κίνησης
Καταβεβληµένοι φόροι
Καθαρές ταµειακές (εκροές για) / εισροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

Α’ Τρίµηνο
2011
2010
€ εκατ.
€ εκατ.
(7,9)
28,0
6,1
7,6
19,1
17,0
0,3
17,6
91,1
0,9
2,1
1,4
113,1

(0,2)
52,4
90,3
0,9
1,5
145,1

(1,1)
(85,9)
(30,8)

1,2
14,9
(29,5)

(4,7)

131,7

Πληρωµές για αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων
Εξόφληση υποχρεώσεων κεφαλαίου χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Κεφαλαιουχικές δαπάνες

(49,4)
(14,5)
1,1
(62,8)

(52,6)
(18,4)
3,8
(67,2)

Καθαρές ταµειακές (εκροές για) / εισροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Καθαρές ταµειακές (εκροές) / εισροές

(4,7)
(62,8)
(67,5)

131,7
(67,2)
64,5
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Coca-Cola Τρία Έψιλον
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι από τους µεγαλύτερους εµφιαλωτές προϊόντων της εταιρείας
The Coca-Cola Company («TCCC») στον κόσµο µε ετήσιες πωλήσεις, που υπερβαίνουν τα 2
δισεκατοµµύρια κιβώτια. Έχει επιτύχει εκτεταµένη γεωγραφική κάλυψη, δραστηριοποιούµενη σε
28 χώρες, όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 560 εκατοµµύρια ανθρώπους. Η Coca-Cola
Τρία Έψιλον προσφέρει µεγάλη ποικιλία µη αλκοολούχων έτοιµων προς κατανάλωση
αναψυκτικών στις εξής κατηγορίες: ανθρακούχα αναψυκτικά, χυµοί, εµφιαλωµένο νερό, ποτά για
αθλούµενους, ποτά ενέργειας, τσάι και καφέ. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει δεσµευθεί να
προάγει τη σταθερή ανάπτυξη, προκειµένου να δηµιουργεί αξία τόσο για τις δικές της εµπορικές
δραστηριότητες, όσο και για την κοινωνία. Σε αυτό το πνεύµα προσφέρει προϊόντα που
ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, προάγει περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισµούς,
διεξάγει τις εµπορικές της δραστηριότητες µε τρόπους, που προστατεύουν και διατηρούν το
περιβάλλον και συµβάλλει στη κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη των κατά τόπους κοινωνιών.
Οι µετοχές της Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
(ATHEX: EEEK), µε δευτερεύουσα εισαγωγή στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου (LSE: CCB).
Τίτλοι Αµερικανικών Αποθετηρίων της Coca-Cola Τρία Έψιλον (ADR) είναι επίσης εισηγµένοι
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:CCH). Η Coca-Cola Τρία Έψιλον περιλαµβάνεται
στο δείκτη Dow Jones Sustainability και στο δείκτη FTSE4Good. Για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να µας επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο www.coca-colahellenic.com.

Τα οικονοµικά στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης παρουσιάζονται σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. (‘(∆ΠΧΑ)’).

Πρόσκληση ∆ικτυακής Τηλεδιάσκεψης
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον πρόκειται να φιλοξενήσει τηλεδιάσκεψη µεταξύ αναλυτών του
χρηµατοοικονοµικού τοµέα, στην οποία θα συζητηθούν τα αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου
του 2011. Η διάσκεψη θα λάβει χώρα την 10η Μαΐου 2011 και ώρα Αθήνας 16:00
(ώρα Λονδίνου 14:00, ώρα Νέας Υόρκης 9:00). Κάθε ενδιαφερόµενος/-η µπορεί να
παρακολουθήσει την ταυτόχρονη ηχητική µετάδοση της τηλεδιάσκεψης στο δικτυακό τόπο
(www.coca-colahellenic.com).
Πληροφορίες
Εκπρόσωποι:
Coca-Cola Τρία Έψιλον
Oya Gur
Investor Relations Director
Παναγιώτης Βεργής
Investor Relations Manager
Εκπρόσωπος Τύπου Ευρώπης:
Financial Dynamics London
Greg Quine

Τηλ: +30 210 618 3255
email: oya.gur@cchellenic.com

Τηλ: +30 210 618 3124
email : panagiotis.vergis@cchellenic.com
Τηλ: +44 20 7269 7206
email: greg.quine@fd.com
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Ενδιάµεσος ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός (ανέλεγκτος)
1 Απριλίου 2011 31 ∆εκεµβρίου 20101
Σηµ.

€ εκατ.

€ εκατ.

4
4

1.939,3
3.070,2
203,1
5.212,6

1.966,9
3.122,9
191,4
5.281,2

562,5
1.162,1
533,8
2.258,4

481,7
1.121,7
326,1
1.929,5

7.471,0

7.210,7

5

528,5
1.531,1
2.059,6

535,1
1,501.3
2.036,4

5

1.898,0
483,0
2.381,0

1.656,4
457,1
2.113,5

Ίδια κεφάλαια
Ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.926,2
104,2
3.030,4

2.952,1
108,7
3.060,8

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

7.471,0

7.210,7

Ενεργητικό
Ασώµατα πάγια στοιχεία
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Αποθέµατα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

5

Σύνολο ενεργητικού
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

1

Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρµοστεί όπου κρίθηκε απαραίτητο για να αντικατοπτρίσουν τις αλλαγές στην
λογιστική αρχή όπως περιγράφεται στην Σηµείωση 1.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 ως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα πρέπει να διαβάζονται
µαζί µε τις ενδιάµεσες ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.
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Ενδιάµεση ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου
(ανέλεγκτη)
Α’ Τρίµηνο 2011
Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτά κέρδη
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα αναδιάρθρωσης

Σηµ.
3

€ εκατ.

1,416.1
(894,5 )
521,6

1.377,0
(841,9 )
535,1

6

(493,9 )
(10,1 )
(504,0 )

(478,1 )
(4,6 )
(482,7 )

3

17,6

52,4

1,4
(20,5 )
(19,1 )

1,3
(18,3 )
(17,0 )

(0,3 )
(1,8 )

0,2
35,6

(6,1 )
(7,9 )

(7,6 )
28,0

(8,9 )
1,0
(7,9 )

25,7
2,3
28,0

(0,02 )

0,07

Συνολικά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά κέρδη
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Αναλογία αποτελεσµάτων από συµµετοχές
λογιστικοποιηµένες µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης
(Ζηµίες) / κέρδη προ φόρων
Φόροι
(Ζηµίες) / κέρδη µετά φόρων

7

8

Αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Bασικές και αποµειωµένες (ζηµίες) / κέρδη ανά µετοχή (€)

Α’ Τρίµηνο 20101

€ εκατ.

9

1

Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρµοστεί όπου κρίθηκε απαραίτητο για να αντικατοπτρίσουν τις αλλαγές στην
λογιστική αρχή όπως περιγράφεται στην Σηµείωση 1.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 ως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα πρέπει να διαβάζονται
µαζί µε τις ενδιάµεσες ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.

Αποτελέσµατα Α’ Τριµήνου 2011
10 Μαΐου 2011
Σελίδα 16 από 28

Ενδιάµεση ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων
(ανέλεγκτη)
Α’ Τρίµηνο 2011

Α’ Τρίµηνο 2010

€ εκατ.

(Ζηµίες) / κέρδη µετά φόρων για την περίοδο
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση:
Κέρδη / (ζηµίες) αποτίµησης κατά την περίοδο
Αντιστάθµιση κινδύνου ταµειακών ροών:
Ποσά από κέρδη / (ζηµίες) κατά την περίοδο
Ποσά από (κέρδη) / ζηµίες που µεταφέρθηκαν στα
αποτελέσµατα κατά την περίοδο
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
Αναλογία λοιπών συνολικών εσόδων από συµµετοχές
λογιστικοποιηµένες µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης
Φόρος εισοδήµατος που περιλαµβάνεται στα
λοιπά συνολικά έσοδα
Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο, µετά από φόρους
Συνολικά έσοδα για την περίοδο
Συνολικά έσοδα αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

(7,9 )

1

€ εκατ.

28,0

0,2

(0,2 )

4,8

(1,4 )

(0,1 )
(30,9 )

1,4
153,5

(1,3 )

1,0

(27,3 )
(35,2 )

0,1
154,4
182,4

(32,3 )
(2,9 )
(35,2 )

177,3
5,1
182,4

1

Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρµοστεί όπου κρίθηκε απαραίτητο για να αντικατοπτρίσουν τις αλλαγές στην
λογιστική αρχή όπως περιγράφεται στην Σηµείωση 1.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 ως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα πρέπει να διαβάζονται
µαζί µε τις ενδιάµεσες ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.

Αποτελέσµατα Α’ Τριµήνου 2011
10 Μαΐου 2011
Σελίδα 17 από 28

Ενδιάµεση ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (ανέλεγκτη)
Μετοχικό
κεφάλαιο
€ εκατ.
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Αλλαγή λογιστικής αρχής (Σηµ.1)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
(αναµορφωµένο)
Μετοχές εκδοθείσες προς
υπαλλήλους που εξάσκησαν
δικαιώµατα προαίρεσης
Παροχές µετοχών σε υπαλλήλους:
∆ικαιώµατα προαίρεσης
Μεταβολή ιδίων µετοχών
Αγορά ιδίων µετοχών
Μερίσµατα
Συνολικά έσοδα για την περίοδο,
µετά φόρων1
Υπόλοιπο 2 Απριλίου 2010
Μετοχές εκδοθείσες προς
υπαλλήλους που εξάσκησαν
δικαιώµατα προαίρεσης
Παροχές µετοχών σε υπαλλήλους:
∆ικαιώµατα προαίρεσης
Μεταβολή ιδίων µετοχών
Αγορά ιδίων µετοχών
Συναλλαγµατικές διαφορές που
µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα
εις νέον
Σχηµατισµός αποθεµατικών
Αγορά µετοχών από µετόχους
µειοψηφίας
Μερίσµατα
Συνολικά έσοδα για την περίοδο,
µετά φόρων
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
Μετοχές εκδοθείσες προς
υπαλλήλους που εξάσκησαν
δικαιώµατα προαίρεσης
Παροχές µετοχών σε υπαλλήλους:
∆ικαιώµατα προαίρεσης
Αγορά µετοχών από µετόχους
µειοψηφίας
Μερίσµατα
Συνολικά έσοδα για την περίοδο,
µετά φόρων2
Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2011

Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας
ΑποτελέΑποθεµατικό
Ίδιες Συναλ/κές
Λοιπά
σµατα
υπέρ το άρτιο µετοχές διαφορές αποθεµατικά εις νέον
€ εκατ. € εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.

Σύνολο
€ εκατ.

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

€ εκατ.

€ εκατ.

182,8
-

1.113,8
-

(14,9 )
-

(309,1 )
-

368,8
-

1.151,8
(39,5)

2.493,2
(39,5)

102,7
(1,5 )

2.595,9
(41,0)

182,8

1.113,8

(14,9 )

(309,1 )

368,8

1.112,3

2.453,7

101,2

2.554,9

0,1

1,4

-

-

1,5

-

1,5

-

-

(8,4 )
-

1,6
(0,1 )
-

-

1,6
(0,1)
(8,4)
-

182,9

1.115,2

(23,3 )

(0,1 )
370,2

25,7
1.138,0

177,3
2.625,6

5,1
104,8

182,4
2.730,4

0,2

4,0

-

-

-

-

-

-

183,1

1.119,2

0,1

4,2

-

-

-

-

-

-

-

-

183,2

1.123,4

-

-

151,7
(157,4 )

(1,5 )

1,6
(0,1)
(8,4)
(1,5)

-

-

-

4,2

-

4,2

-

5,1
0,3
-

-

5,1
0,3
(33,9)

-

5,1
0,3
(33,9)

-

1,1
-

11,0

(1,1)
(11,0)

-

-

-

(68,1)

(33,9 )

(57,2 )

(57,2 )

27,1
(129,2 )

(68,1)

(3,7 )
(3,5 )

(3,7)
(71,6)

403,0
1.460,8

418,9
2.952,1

11,1
108,7

430,0
3.060,8

-

-

4,3

-

4,3

-

2,1

-

2,1

-

2,1

-

-

-

-

(28,3 )
(157,5 )

(11,2 )
375,4

-

4,9
382,4

(8,9)
1.451,9

(32,3)
2.926,2

(0,1 )
(1,5 )

(0,1)
(1,5)

(2,9 )
104,2

(35,2)
3.030,4

Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρµοστεί όπου κρίθηκε απαραίτητο για να αντικατοπτρίσουν τις αλλαγές στην λογιστική αρχή
όπως περιγράφεται στην Σηµείωση 1.
1

Τα κέρδη των €151,7 εκατ. που περιλαµβάνονται στις συναλλαγµατικές διαφορές για το πρώτο τρίµηνο του 2010 αντιπροσωπεύουν το κέρδος €150,7 εκατ. των ιδιοκτητών
της µητρικής εταιρείας, αυξηµένο κατά €1,0 εκατ. από κέρδη συµµετοχών λογιστικοποιηµένων µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Το ποσό που χρεώθηκε στα λοιπά αποθεµατικά ύψους €0,1 εκατ. ζηµία για το πρώτο τρίµηνο 2010 αποτελείται από ζηµίες αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
διαθεσίµων προς πώληση ύψους €0,2 εκατ. (αντιπροσωπεύουν τις ζηµίες αποτίµησης της περιόδου), κινήσεις αντιστάθµισης κινδύνου ταµειακών ροών ποσού €1,4 εκατ.
που αντιπροσωπεύει ζηµίες αποτίµησης για την περίοδο και ποσού €1,4 εκατ. ζηµίες αποτίµησης που µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης της περιόδου καθώς και την
πίστωση του σχετικού αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος ο οποίος ανέρχεται στα 0,1 εκατ.
Τα έσοδα των €5,1 εκατ. που περιλαµβάνονται στα δικαιώµατα µειοψηφίας για το πρώτο τρίµηνο του 2010 αντιπροσωπεύουν το µερίδιο των δικαιωµάτων µειοψηφίας στα
κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές, ύψους €2,8 εκατ. κέρδος, στα κέρδη εις νέον, ύψους €2,2 εκατ. έσοδα και €0,1 εκατ. έσοδα από την αλλαγή λογιστικής αρχής (βλέπε
Σηµείωση 1)

2

Οι ζηµίες των €28,3 εκατ. που περιλαµβάνονται στις συναλλαγµατικές διαφορές για το πρώτο τρίµηνο του 2011 αντιπροσωπεύουν τις ζηµίες €27,0 εκατ. των ιδιοκτητών της
µητρικής εταιρείας, αυξηµένο κατά €1,3 εκατ. από ζηµίες συµµετοχών λογιστικοποιηµένων µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Το ποσό που χρεώθηκε στα λοιπά αποθεµατικά ύψους €4,9 εκατ.κέρδος για το πρώτο τρίµηνο του 2011, αποτελείται από τα κέρδη αποτίµησης των διαθεσίµων προς
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ύψους €0,2 εκατ. (αντιπροσωπεύουν τα κερδη αποτίµησης της περιόδου), την αντιστάθµιση κινδύνου ταµειακών ροών ύψους €4,7
εκατ. (€4,8 εκατ. αντιπροσωπεύουν κέρδη αποτίµησης για την περίοδο και €0,1 εκατ. κέρδη αποτίµησης που µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης της περιόδου).
Οι ζηµίες των €2,9 εκατ. που περιλαµβάνονται στα δικαιώµατα µειοψηφίας για το πρώτο τρίµηνο του 2011 αντιπροσωπεύουν το µερίδιο των δικαιωµάτων µειοψηφίας στα
ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές, ύψους €3,9 εκατ., και στα κέρδη εις νέον, ύψους €1,0 εκατ.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 ως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα πρέπει να διαβάζονται
µαζί µε τις ενδιάµεσες ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.

Αποτελέσµατα Α’ Τριµήνου 2011
10 Μαΐου 2011
Σελίδα 18 από 28

Ενδιάµεση ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση ταµειακών ροών (ανέλεγκτη)
Σηµ.
Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζηµίες) / κέρδη µετά από φόρους
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Αναλογία αποτελεσµάτων από συµµετοχές λογιστικοποιηµένες µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης
Φόροι που χρεώθηκαν στα αποτελέσµατα
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Παροχές δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών
Αποσβέσεις και προσαρµογές ασώµατων παγίων στοιχείων
Λοιπά µη ταµειακά στοιχεία

(Κέρδη) / ζηµίες από πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων
Αύξηση αποθεµάτων
Αύξηση εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων
Καταβεβληµένοι φόροι
Καθαρές ταµειακές (εκροές για) / εισροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Καθαρές εισπράξεις από επενδύσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές εισπράξεις από διάθεση θυγατρικής
Καθαρές ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες

7

4
4

Α’ Τρίµηνο 2011
€ εκατ.

Α’ Τρίµηνο 20101
€ εκατ.

(7,9 )
19,1

28,0
17,0

0,3
6,1
91,1
2,1
0,9
1,4
113,1

(0,2 )
7,6
90,3
1,5
0,9
145,1

(1,1 )
(89,6 )
(25,1 )
28,8
(30,8 )

1,2
(64,8 )
(1,1 )
80,8
(29,5 )

(4,7 )

131,7

(49,4 )
1,1
1,2
1,5
11,1
(34,5 )

(52,6 )
3,8
1,1
1,3
(46,4 )

(0,1 )

(8,4 )
-

4,3
(1,5 )
306,7
(14,5 )
(47,6 )

1,5
(3,5 )
16,7
(18,4 )
(24,0 )

247,3

(36,1 )

Αύξηση χρηµατικών διαθεσίµων

208,1

49,2

Μεταβολή στα χρηµατικά διαθέσιµα
Χρηµατικά διαθέσιµα την 1 Ιανουαρίου
Αύξηση χρηµατικών διαθεσίµων
Επίδραση µεταβολών συναλλαγµατικών ισοτιµιών
στα χρηµατικά διαθέσιµα
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου

326,1
208,1
(0,4 )

232,0
49,2
3,3

533,8

284,5

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για αγορά ιδίων µετοχών
Αγορά µετοχών από µετόχους µειοψηφίας
Εισπράξεις από έκδοση µετοχών σε υπαλλήλους λόγω άσκησης
δικαιωµάτων προαίρεσης
Μερίσµατα καταβληθέντα
Καθαρή αύξηση στο δανεισµό
Εξόφληση υποχρεώσεων κεφαλαίου χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Τόκοι καταβληθέντες
Καθαρές ταµειακές εισροές από / (εκροές για)
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

16

1

Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρµοστεί όπου κρίθηκε απαραίτητο για να αντικατοπτρίσουν τις αλλαγές στην
λογιστική αρχή όπως περιγράφεται στην Σηµείωση 1.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 ως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα πρέπει να διαβάζονται
µαζί µε τις ενδιάµεσες ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.

Αποτελέσµατα Α’ Τριµήνου 2010
10 Μαΐου 2011
Σελίδα 19 από 28
Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (ανέλεγκτες)

1.

Λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εµφιαλώσεως Α.Ε.
(«Coca-Cola Τρία Έψιλον» ή ο «Όµιλος») είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη
σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, µε
εξαίρεση:
α) Τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την
1 Ιανουαρίου 2011: ∆ιερµηνεία 19, Εξάλειψη Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Εργαλείων
Ιδίων Κεφαλαίων, τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου («∆ΛΠ») 32, Χρηµατοοικονοµικά
µέσα: Παρουσίαση, στην κατηγοριοποίηση των εκδόσεων δικαιωµάτων µετοχών, τροποποίηση του
∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών, τροποποίηση της ∆ιερµηνεία 14 «∆ΛΠ 19» - Το
όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις
και οι αλληλεπιδράσεις τους, άλλες τροποποιήσεις στα εξής πρότυπα και διερµηνείες προερχόµενες
από την τρίτη δέσµη τροποποιήσεων που εξέδωσε το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB) τον Μάϊο του 2010 πρώτιστα µε σκοπό την εξάλειψη των ασυνεπειών και την διευκρίνιση της
διατύπωσης: ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις
Επιχειρήσεων, ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά
µέσα: Γνωστοποιήσεις, ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά και ∆ιερµηνεία 13
Προγράµµατα Εµπιστοσύνης Πελατών. Κανένα από αυτά τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά
πρότυπα και διερµηνείες δεν είχε σηµαντική επίδραση στην τρέχουσα ή προγενέστερες περιόδους.
β) Αλλαγή λογιστικής αρχής, ∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους: Ο Όµιλος έχει αξιολογήσει την
λογιστική του αρχή σε σχέση µε την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών που
προκύπτουν από τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία. Ο Όµιλος
προηγουµένως αναγνώριζε τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες βάση της µεθόδου του περιθωρίου
(δηλαδή µόνο τα σωρευτικά µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες της προηγούµενης
περιόδου που υπερβαίνουν το 10% του υψηλότερου µεταξύ της υποχρέωσης παροχής και της
εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος που αναγνωρίζονταν) σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 19.93. Ως συνέπεια, ο ισολογισµός δεν απεικόνιζε ένα σηµαντικό µέρος των καθαρών
αναλογιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Την 1 Ιανουαρίου 2011 ο Όµιλος αποφάσισε να αλλάξει τη λογιστική αρχή του για να αναγνωρίσει τα
αναλογιστικά κέρδη και τις ζηµίες στην περίοδο στην οποία εµφανίζονται, στα λοιπά συνολικά έσοδα,
καθώς θεωρεί ότι αυτή η πολιτική παρέχει αξιόπιστες και πιό σχετικές πληροφορίες για τα
αποτελέσµατα των παροχών προς το προσωπικό, στην χρηµατοοικονοµική θέση και
χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. Οι αλλαγές θα πρέπει να ισχύσουν αναδροµικά σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη, µε συνέπεια την
αναµόρφωση των οικονοµικών στοιχείων προγενέστερων ετών.
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Ως συνέπεια της οικιοθελούς αλλαγής της λογιστικής αρχής, οι ακόλουθες προσαρµογές έγιναν στις
ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις:
Τρίµηνη περίοδος που έληξε
2 Απριλίου 2010
€εκατ.

Κέρδη µετά από φόρους
Κέρδη πριν την αλλαγή στην λογιστική αρχή
Αντιλογισµός αναλογιστικών ζηµιών
Μεταβολή στη αναβαλλόµενη φορολογία
Κέρδη µετά την αλλαγή στην λογιστική αρχή

27,6
0,5
(0,1)
28,0

Η επίδραση στα κέρδη ανά µετοχή στο πρώτο τρίµηνο του 2010, λόγω της αναπροσαρµογής, ήταν
µικρότερη από €0,01.
Αν δεν είχε υπάρξει αλλαγή στην λογιστική αρχή, η ζηµία µετά από φόρους στο πρώτο τρίµηνο του
2011 θα ήταν υψηλότερη κατά περίπου €0,2 εκατ.
Η επίδραση στην κατάσταση συνολικών εσόδων περιλαµβάνει τις προσαρµογές στα κέρδη µετά από
φόρους όπως αναφέρεται παραπάνω.

Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφάλαιων πριν την αλλαγή στην
λογιστική αρχή
Κατανοµή των µη αναγνωρισµένων καθαρών ζηµιών στα
αποτελέσµατα εις νέον
Κατανοµή των µη αναγνωρισµένων καθαρών ζηµιών στα
δικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφάλαιων µετά την αλλαγή στην λογιστική
αρχή

2 Απριλίου
2010
€εκατ.

31 ∆εκεµβρίου
2010
€εκατ.

31 ∆εκεµβρίου
2009
€εκατ.

2.771,0

3.095,9

2.595,9

(39,2)

(34,0)

(39,5)

(1,4)

(1,1)

(1,5)

2.730,4

3.060,8

2.554,9

31∆εκεµβρίου
2010
€εκατ.

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πριν την αλλαγή
στην λογιστική αρχή
Αναγώριση αναλογιστικών ζηµιών
Μεταβολή στη αναβαλλόµενη φορολογία
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µετά την αλλαγή
στην λογιστική αρχή

442,7
24,3
(9,9)
457,1

31∆εκεµβρίου
2010
€εκατ.

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία πριν την
αλλαγή στην λογιστική αρχή
Αναγώριση αναλογιστικών ζηµιών
Μεταβολή στη αναβαλλόµενη φορολογία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία µετά την
αλλαγή στην λογιστική αρχή

212,1
(20,9)
0,2
191,4
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Βάση σύνταξης
Τα λειτουργικά αποτελέσµατα για το πρώτο τρίµηνο του 2011 δεν είναι ενδεικτικά των
αποτελεσµάτων που αναµένονται για τη χρήση που θα λήξει την 31 ∆εκεµβρίου 2011 λόγω της
εποχικότητας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η εποχικότητα αυτή προέρχεται από υψηλότερες
πωλήσεις των προϊόντων του Οµίλου τους θερµότερους µήνες του έτους. Οι µέθοδοι του Οµίλου για
την λογιστικοποίηση των σταθερών εξόδων, όπως οι αποσβέσεις και οι χρεωστικοί τόκοι, δεν
επηρεάζονται σηµαντικά από την εποχικότητα.
Έξοδα τα οποία δε διενεργούνται κατά τρόπο οµοιόµορφο κατά τη διάρκεια της χρήσης
καταχωρούνται στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εφόσον είναι ορθό
να συµπεριληφθούν στο τέλος της χρήσης.
Αυτές οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε
τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («Σ∆ΛΠ») και τα
∆ΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») και έχουν εφαρµογή στις
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις («∆ΛΠ 34»). Τα ∆ΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ
παρουσιάζουν ορισµένες διαφορές από τα ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ. Ωστόσο οι
διαφορές αυτές δεν έχουν επίδραση στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου για τις περιόδους που παρουσιάζονται. Αυτές οι ενδιάµεσες συνοπτικές
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασµό µε τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις του 2010, οι οποίες περιλαµβάνουν µία πλήρη περιγραφή των λογιστικών
αρχών του Οµίλου.
Ορισµένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε την παρουσίαση κατά την
τρέχουσα περίοδο.

2.

Συναλλαγµατικές ισοτιµίες

Το νόµισµα αναφοράς του Οµίλου είναι το ευρώ (€). Η Coca-Cola Τρία Έψιλον µετατρέπει τις
καταστάσεις αποτελεσµάτων των θυγατρικών εταιρειών σε ευρώ στη µέση συναλλαγµατική ισοτιµία
και τον ισολογισµό στην τιµή κλεισίµατος της συναλλαγµατικής ισοτιµίας για την εκάστοτε περίοδο.
Οι κυριότερες τιµές συναλλάγµατος που χρησιµοποιήθηκαν για συναλλαγές και για τη µετατροπή
τους σε ευρώ είναι:

∆ολάριο ΗΠΑ
Στερλίνα Αγγλίας
Ζλότυ Πολωνίας
Νάιρα Νιγηρίας
Φιορίνι Ουγγαρίας
Φράγκο Ελβετίας
Ρούβλι Ρωσίας
Λέι Ρουµανίας
Χρίβνια Ουκρανίας

Συναλλαγµατική ισοτιµία
Μέση συναλλαγµατική ισοτιµία
κλεισίµατος
1 Απριλίου 2011 2 Απριλίου 2010 1 Απριλίου 2011 31 ∆εκεµβρίου 2010
1,38
1,41
1,37
1,31
0,86
0,88
0,88
0,85
3,94
3,99
3,99
3,99
203,53
208,69
213,54
196,01
271,49
267,42
269,54
279,30
1,46
1,29
1,30
1,25
40,90
40,31
40,14
39,95
4,11
4,20
4,10
4,29
10,93
10,95
11,20
10,50
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3.

Πληροφόρηση ανά τοµέα

Ο Όµιλος έχει ως µοναδικό αντικείµενο εργασιών την παραγωγή, διανοµή και πώληση µη
αλκοολούχων, έτοιµων προς κατανάλωση αναψυκτικών. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε 28 χώρες
και τα οικονοµικά του αποτελέσµατα παρουσιάζονται ανά τους ακόλουθους τρεις τοµείς
δραστηριότητας:
Αναπτυγµένες
αγορές:

Αυστρία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία, ∆ηµοκρατία της
Ιρλανδίας και Ελβετία.

Αναπτυσσόµενες
αγορές:

Κροατία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία,
Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία.

Αναδυόµενες
αγορές:

Αρµενία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, ΠΓ∆Μ,
Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Νιγηρία, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία και Ουκρανία.

Η πληροφόρηση σχετικά µε τους τοµείς δραστηριότητας του Οµίλου έχει ως ακολούθως:
Α’ Τρίµηνο
1 Απριλίου 2011 2 Απριλίου 2010
Όγκος σε κιβώτια (εκατ.)
Αναπτυγµένες αγορές
Αναπτυσσόµενες αγορές
Αναδυόµενες αγορές
Συνολικός όγκος
Κύκλος εργασιών (€ εκατ.)
Αναπτυγµένες αγορές
Αναπτυσσόµενες αγορές
Αναδυόµενες αγορές
Συνολικός κύκλος εργασιών
Προσαρµοσµένο EBITDA (€ εκατ.)
Αναπτυγµένες αγορές
Αναπτυσσόµενες αγορές
Αναδυόµενες αγορές
Σύνολο Προσαρµοσµένου EBITDA
Λειτουργικά κέρδη(€ εκατ.)
Αναπτυγµένες αγορές
Αναπτυσσόµενες αγορές
Αναδυόµενες αγορές
Συνολικά λειτουργικά κέρδη
Κονδύλια συµφωνίας (€ εκατ.)
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Αναλογία αποτελεσµάτων από συµµετοχές λογιστικοποιηµένες
µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης
Φόροι
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
(Ζηµίες) / κέρδη µετά φόρων αναλογούντα στους
ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας

153,0
79,2
201,6
433,8

155,4
79,8
195,9
431,1

621,5
234,9
559,7
1.416,1

624,2
230,6
522,2
1.377,0

65,3
13,5
34,3
113,1

74,5
18,9
51,7
145,1

33,5
(6,1)
(9,8)
17,6

43,8
0,9
7,7
52,4

(19,1)

(17,0)

(0,3)
(6,1)
(1,0)

0,2
(7,6)
(2,3)

(8,9)

25,7
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4.

Ενσώµατα και ασώµατα πάγια στοιχεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Περιουσιακά στοιχεία που επαναταξινοµήθηκαν από τα
κατεχόµενα προς πώληση
Μειώσεις
∆ιάθεση θυγατρικής (βλέπε Σηµείωση 16)
Αποσβέσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2011

5.

Ενσώµατα
πάγια στοιχεία
€ εκατ.
3.122,9
80,8
0,7
(7,6 )
(6,5 )
(91,1 )
(29,0 )
3.070,2

Ασώµατα
πάγια στοιχεία
€ εκατ.
1.966,9
(12,0 )
(0,9 )
(14,7 )
1.939,3

Καθαρός δανεισµός

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Χρηµατικά διαθέσιµα
Καθαρός δανεισµός

Περίοδος που έληξε
1 Απριλίου 2011 31 ∆εκεµβρίου 2010
€ εκατ.
€ εκατ.
1.898,0
1.656,4
528,5
535,1
(533,8 )
(326,1 )
1.892,7
1.865,4

Η καθαρή δανειακή θέση του Οµίλου το πρώτο τρίµηνο του 2011 αυξήθηκε κατά €27,3 εκατ.
συγκριτικά µε αυτήν της 31 ∆εκεµβρίου 2010. Οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
αυξήθηκαν κατά €241,6 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσµα της διάθεσης των νέων οµολογιών αξίας
€300 εκατ., η οποία ολοκληρώθηκε στις 2 Μαρτίου 2011. Οι νέες οµολογίες επιπλέον επηρέασαν την
αύξηση στα χρηµατικά διαθέσιµα αφού οι εισπράξεις από την διάθεση των νέων οµολογιών θα
χρησιµοποιηθούν για την εξόφληση της υπολειπόµενης αξίας €301,1 εκατ. του οµολογιακού δανείου
µε ηµεροµηνία λήξης 15 Ιουλίου 2011. Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις µειώθηκαν
ελαφρώς κατά την διάρκεια του τριµήνου.

6.

Έξοδα αναδιάρθρωσης

Τα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν σε €10,1 εκατ. προ φόρων για το πρώτο τρίµηνο του 2011.
Ο Όµιλος αναγνώρισε €8,0 εκατ., €1,2 εκατ. και €0,9 εκατ. για έξοδα αναδιάρθρωσης στις
αναπτυγµένες, αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες αγορές αντίστοιχα, κατά το πρώτο τρίµηνο του
2011. Τα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν σε €4,6 εκατ. προ φόρων για το πρώτο τρίµηνο του 2010.
Ο Όµιλος αναγνώρισε €4,0 εκατ., €0,2 εκατ. και €0,4 εκατ. για έξοδα αναδιάρθρωσης στις
αναπτυγµένες, αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες αγορές αντίστοιχα, κατά το πρώτο τρίµηνο του
2010.
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7.

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Χρεωστικοί τόκοι
Καθαρές ζηµίες / (κέρδη) από συναλλαγµατικές διαφορές
Πιστωτικοί τόκοι
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Περίοδος που έληξε
1 Απριλίου 2011
2 Απριλίου 2010
€ εκατ.
€ εκατ.
19,6
18,6
0,9
(0,3 )
(1,4 )
(1,3 )
19,1
17,0

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2011, τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα ήταν
υψηλότερα κατά €2,1 εκατ. σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, κυρίως
εξαιτίας των αυξηµένων κατά €1,0 εκατ. χρηµατοοικονοµικών εξόδων και των αυξηµένων κατά
€1,2 εκατ. καθαρών ζηµιών από συναλλαγµατικές διαφορές. Η αύξηση στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα
οφείλεται κυρίως στα αυξηµένα επιτόκια σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου
έτους ως αποτέλεσµα της αλλαγής τους από κυµαινόµενα σε σταθερά στο δεύτερο τρίµηνο το 2010,
παρά τα µειωµένα επίπεδα καθαρού δανεισµού το πρώτο τρίµηνο του 2011. Οι καθαρές ζηµίες από
συναλλαγµατικές διαφορές οφείλονται σε ζηµίες από την εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων.

8.

Φορολογία

Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής του Οµίλου το 2011, µπορεί να διαφέρει από τον ελληνικό
φορολογικό συντελεστή 20% ως συνέπεια ορισµένων παραγόντων, οι σηµαντικότεροι από τους
οποίους είναι: η µη έκπτωση συγκεκριµένων δαπανών και η επιβολή άλλων εφάπαξ φόρων.
Την 31 Μαρτίου 2011 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος φορολογικός νόµος στην Ελλάδα. Ο νέος
φορολογικός νόµος εισήγαγε ορισµένες τροποποιήσεις στη φορολογία εισοδήµατος νοµικών
προσώπων όπως είναι η µείωση του ελληνικού φορολογικού συντελεστή σε 20% για τις χρήσεις που
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2011 και µετά, καθώς και απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος νοµικών
προσώπων των µερισµάτων από θυγατρικές εταιρείες µε έδρα άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε την προϋπόθεση ότι τέτοια µερίσµατα καταχωρούνται σε λογαριασµό αφορολόγητου
αποθεµατικού.

9.

Κέρδη ανά µετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους
ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας µε το σταθµικό µέσο αριθµό µετοχών κατά την εκάστοτε περίοδο
(πρώτο τρίµηνο του 2011: 362.772.533, πρώτο τρίµηνο του 2010: 364.323.930). Τα αποµειωµένα
κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται προσαρµόζοντας το µέσο σταθµισµένο αριθµό των σε κυκλοφορία
κοινών µετοχών, µε τη µειωτική επίδραση των κοινών µετοχών που ενδέχεται να προκύψουν από
την άσκηση των δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών των εργαζοµένων.

10.

Μετοχικό κεφάλαιο

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010, ως συνέπεια της άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης εκ µέρους
δικαιούχων του προγράµµατος διάθεσης µετοχών της Coca-Cola Τρία Έψιλον, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Coca-Cola Τρία Έψιλον εκδίδοντας
163.354, 161.663 , 102.700 και 169.648 νέες κοινές µετοχές όπως ανακοινώθηκε στις 26
Φεβρουαρίου 2010, 17 Μαΐου 2010, 24 Αυγούστου 2010 και 25 Νοεµβρίου 2010 αντίστοιχα.
Οι συνολικές εισπράξεις από την έκδοση των µετοχών ανήλθαν σε €5,7 εκατ.
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10.

Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)

Κατά την διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2011, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της Coca-Cola Τρία Έψιλον εκδίδοντας 354.512 νέες κοινές µετοχές στις
16 Μαρτίου 2011, ως συνέπεια της εξάσκησης των παρεχόµενων δικαιωµάτων προαίρεσης των
δικαιούχων του προγράµµατος διάθεσης µετοχών της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Οι συνολικές
εισπράξεις από την έκδοση των µετοχών ανήλθαν σε €4,3 εκατ.
Μετά από τις ανωτέρω αυξήσεις, το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε €183,2 εκατ. και αποτελείται από
366.490.952 µετοχές µε ονοµαστική αξία €0,50 έκαστη.
Πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών
Την 30 Απριλίου 2009, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποφάσισε να προβεί
στην αγορά ιδίων µετοχών µέχρι ποσοστού 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εντός
χρονικής περιόδου 24 µηνών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία έλαβε χώρα
στις 27 Απριλίου 2009 και η οποία ενέκρινε πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών της Εταιρείας
σύµφωνα µε το άρθρο 16 του K.N. 2190/1920 (ήτοι µέχρι τις 26 Απριλίου 2011). Με βάση την
κεφαλαιοποίηση της Coca-Cola Τρία Έψιλον εκείνη την περίοδο, θα µπορούσαν να αγορασθούν
18.270.104 µετοχές της Εταιρείας κατ’ ανώτατο όριο. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, η κατώτατη τιµή
αγοράς ήταν ένα ευρώ (€1,00) ανά µετοχή και η ανώτατη τιµή αγοράς είκοσι ευρώ (€20,00) ανά
µετοχή.
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, δεν διευκρινίζεται η χρονική έκταση της υλοποίησης ενός
εγκεκριµένου προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών. Εποµένως, η Coca-Cola Τρία Έψιλον δύναται,
κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να µην υλοποιήσει το πρόγραµµα ή να προβεί σε αγορά µικρότερου
αριθµού µετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ο αριθµός των
µετοχών σε κυκλοφορία την 1 Απριλίου 2011 ανερχόταν σε 363.060.817. Το πρόγραµµα αγοράς
ιδίων µετοχών έληξε την 26 Απριλίου 2011. Κατά την περίοδο 30 Απριλίου 2009 έως 26 Απριλίου
2011, η Εταιρεία αγόρασε 3.430.135 κοινές µετοχές οι οποίες είχαν αγοραστεί στο πλαίσιο του
προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών, αξίας €57,2 εκατ.

11.

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Στις 25 Ιουνίου 2010, ο Όµιλος υπέβαλε δηµόσια πρόταση εξαγοράς του υπολοίπου µετοχικού
κεφαλαίου που κατέχουν οι µέτοχοι µειοψηφίας της Coca-Cola HBC – Srbija A.D., Zenum (‘CCH
Serbia’). Η δηµόσια πρόταση εξαγοράς ολοκληρώθηκε στις 2 Αυγούστου 2010 και είχε ως
αποτέλεσµα ο Όµιλος να αυξήσει το µερίδιο του στην CCH Serbia σε 90,9%. Κατόπιν, ο Όµιλος
πραγµατοποίησε πρόσθετες εξαγορές µετοχών στη χρηµατιστηριακή αγορά, αυξάνοντας το µερίδιό
του στην CCH Serbia στο 91,3% την 1 Απριλίου 2011.
Στις 14 ∆εκεµβρίου 2010 το διοικητικό συµβούλιο της θυγατρικής εταιρείας Nigerian Bottling
Company plc (“NBC”) ανακοίνωσε µια πρόταση συναλλαγής µεταξύ της NBC και των µετόχων
µειοψηφίας της. Η προτεινόµενη συναλλαγή αφορά την ακύρωση µέρους του µετοχικού κεφαλαίου
της NBC ώστε να περιέλθει στον πλήρη έλεγχο του Οµίλου. Ο Όµιλος κατέχει ήδη το 66.4% του
συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της NBC. Η συναλλαγή τελεί υπό την τελική έγκριση του διοικητικού
συµβουλίου της NBC και την έγκριση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της NBC. Αν εγκριθεί, η
συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριµήνου του 2011 οπότε οι
µετοχές της NBC θα σταµατήσουν να διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο της Νιγηρίας. Το
συνολικό κόστος της συναλλαγής ανέρχεται περίπου στα €84 εκατ. και θα αποφέρει εξοικονόµηση
κόστους, θα απλοποιήσει τη λειτουργία της NBC ενώ παράλληλα θα της επιτρέψει να επωφεληθεί
πλήρως από την οικονοµική ισχύ και τους πόρους του Οµίλου.
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12.

Μερίσµατα

Οι µέτοχοι ενέκριναν µέρισµα €0,30 ανά µετοχή (συνολικού ύψους €109,7 εκατ. µε βάση τον αριθµό
των µετοχών την 31 ∆εκεµβρίου 2009) για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009, στην Ετήσια
Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 21 Ιουνίου 2010.
Ποσό ύψους €41,6 εκατ. από το συνολικό µέρισµα καταχωρήθηκε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 ως
υποχρεωτικό ελάχιστο µέρισµα, σύµφωνα µε την ελληνική εταιρική νοµοθεσία. Το υπολειπόµενο
µέρισµα ύψους €68,1 εκατ. καταχωρήθηκε ως διανοµή από τα αποτελέσµατα εις νέον στην καθαρή
θέση κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριµήνου του 2010. Αυτό το µέρισµα που αφορά τη χρήση του
2009, υπόκειται σε 10% παρακράτηση φόρου σχετικά µε το άρθρο 18 του Νόµου 3697/2008.
Η πληρωµή του µερίσµατος ξεκίνησε την 1 Ιουλίου 2010 µε ένα καθαρό µέρισµα ποσού €102,0 εκατ.,
που πληρώθηκε µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2010,
Τα καθαρά αποτελέσµατα της µητρικής εταιρείας δεν επιτρέπουν την καταβολή ετήσιου ελάχιστου
υποχρεωτικού µερίσµατος για το 2010 στους µετόχους. Ως αποτέλεσµα ο Όµιλος δεν έχει
αναγνωρίσει υποχρέωση µερίσµατος για τη χρήση 2010.

13.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

∆εν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις από την 31 ∆εκεµβρίου 2010
(όπως αυτές περιγράφονται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2010 που είναι διαθέσιµη
στην δικτυακή διεύθυνση της Coca-Cola Τρία Έψιλον: www.coca-colahellenic.com).

14.

Αριθµός προσωπικού

Ο µέσος όρος των συγκρινόµενων µε πλήρη απασχόληση εργαζοµένων για το πρώτο τρίµηνο του
2011 ήταν 41.515 άτοµα (42.164 για το πρώτο τρίµηνο του 2010).

15.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

α) The Coca-Cola Company (‘TCCC’)
Την 1 Απριλίου 2011, η The Coca-Cola Company και οι θυγατρικές της (συνολικά «TCCC») κατείχε
εµµέσως το 23,2% (2010: 23,3%) του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Coca-Cola Τρία Έψιλον.
Οι συνολικές αγορές της συµπυκνωµένης πρώτης ύλης, ετοίµων προϊόντων και λοιπών υλών από
την TCCC κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2011 ανήλθαν σε €283,2 εκατ. (€297,7 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους). Οι συνολικές καθαρές συνεισφορές που
ελήφθησαν από την ΤCCC ως κίνητρα προώθησης πωλήσεων κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου
ανήλθαν σε €8,6 εκατ. (€7,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους). Κατά τη
διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2011, ο Όµιλος πούλησε €8,2 εκατ. ετοίµων προϊόντων και
πρώτων υλών στην TCCC (€8,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους), ενώ
κατέγραψε λοιπά έσοδα από την TCCC €3,0 εκατ. (€6,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούµενου έτους).
Την 1 Απριλίου 2011, ο Όµιλος είχε συνολική απαίτηση €51,9 εκατ. (€53,8 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου
2010) από την TCCC, και συνολική υποχρέωση προς την TCCC €158,2 εκατ.
(€166,0 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 2010).
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β) Kar-Tess Holding
Frigoglass S.A. (‘Frigoglass’)
Η Frigoglass, είναι µία εταιρεία η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και παράγει
ψυκτικά µηχανήµατα, γυάλινα µπουκάλια και πώµατα. Η Frigoglass συνδέεται µε την Coca-Cola Τρία
Έψιλον µέσω της ιδιοκτησίας του 43,9% (2010: 43,9%) της µητρικής εταιρείας της Kar-Tess Holding,
η οποία την 1 Απριλίου 2011 κατείχε 23,3% (2010: 23,3%) του µετοχικού κεφαλαίου της Coca-Cola Τρία
Έψιλον. Η Frigoglass έχει ποσοστό συµµετοχής που της εξασφαλίζει τον έλεγχο της Frigoglass
Industries Limited, µίας εταιρείας στην οποία η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει ποσοστό συµµετοχής
16% µέσω της συµµετοχής της στην Nigerian Bottling Company plc.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2011, ο Όµιλος πραγµατοποίησε αγορές αξίας
€48,1 εκατ. (€19,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους) σε ψυγεία, πρώτες ύλες
και εµπορευµατοκιβώτια από την Frigoglass και τις θυγατρικές της και διενήργησε συντηρήσεις και
άλλα έξοδα ύψους €0,6 εκατ. (€1,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους). Τα λοιπά
έσοδα από την Frigoglass κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2011 ήταν
€0,1 εκατ. (€0,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους). Την 1 Απριλίου 2011, η
Coca-Cola Τρία Έψιλον όφειλε €21,9 εκατ. (€13,9 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 2010) στην Frigoglass και
είχε απαίτηση από αυτήν €0,3 εκατ. (€1,2 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 2010).

Λοιπές γνωστοποιήσεις
Στις 6 ∆εκεµβρίου 2010 η Kar-Tess Holding S.A. µετέφερε 22.453.254 από τις συνολικές µετοχές της
Coca-Cola Τρία Έψιλον και το 6,13% από τα συνολικά δικαιώµατα ψήφου της Coca-Cola Τρία
Έψιλον, µέσω της µεταφοράς των 100% θυγατρικών της υπό τις επωνυµίες “Sammy LLC”, “Lucky 70
LLC”, “Zoe 20 LLC”, “Kooky LLC”, “Utopia Business Company Ltd.”, “Harmonia Commercial S.A.”,
“Ice Cold Holdings Limited” και “Red & White Holdings Limited” σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα που
είτε ήταν απώτατοι δικαιούχοι της Kar-Tess Holding ή υποδείχθηκαν από αυτά. Κανένας από τους
ανωτέρω ιδιώτες δεν κατέχει µεµονωµένα ποσοστό µεγαλύτερο του 2% από τις µετοχές και τα
δικαιώµατα ψήφου της Coca-Cola Τρία Έψιλον.

γ) Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Ο Όµιλος αγόρασε κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2011 €25,1 εκατ. πρώτων υλών και
έτοιµων προϊόντων (€18,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους). Επιπλέον, κατά
τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2011, ο Όµιλος πραγµατοποίησε λοιπά έξοδα ύψους €2,3 εκατ.
(€0,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους) και κατέγραψε έσοδα ύψους €0,4 εκατ.
(€0,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους) από πωλήσεις έτοιµων προϊόντων
προς τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη. Την 1 Απριλίου 2011, ο Όµιλος όφειλε €14,0 εκατ. (€5,8 εκατ. την
31 ∆εκεµβρίου 2010) και είχε απαίτηση €2,2 εκατ. (€3,1 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 2010) από τα λοιπά
συνδεδεµένα µέρη.
∆εν υπήρξαν άλλες συναλλαγές µεταξύ της Coca-Cola Τρία Έψιλον και των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών αυτής για την περίοδο που έληξε την
1 Απριλίου 2011, εκτός από την αµοιβή τους.
∆εν υπήρξαν άλλες σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο που έληξε την
1 Απριλίου 2011.
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16.

∆ιάθεση της Eurmatik S.r.l

Τον Φεβρουάριο του 2011, ο Όµιλος πούλησε τη συµµετοχή του στην Eurmatik S.r.l., εταιρεία
αυτόµατων πωλητών στην Ιταλία. Η εύλογη αξία της συναλλαγής ήταν €13,5 εκατ. Η πώληση είχε ως
αποτέλεσµα ο Όµιλος να πάψει να αναγνωρίζει υπεραξία €10,6 εκατ. και στοιχεία ενεργητικού
€21,5 εκατ. ενώ κατέγραψε κέρδη από την πώληση ύψους €0,8 εκατ. στον τοµέα των αναπτυγµένων
αγορών του.

17.

Μεταγενέστερα γεγονότα

Στις 6 Μαΐου 2011, οι µέτοχοι ενέκριναν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά €550 εκατ., µε
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο και την αύξηση στην ονοµαστική αξία κάθε µετοχής
κατά €1,50. Ως αποτέλεσµα η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής θα αυξηθεί από €0,50 σε €2,00.
Παράλληλα, το µετοχικό κεφάλαιο θα µειωθεί κατά €183 εκατ., µέσω της µείωσης της ονοµαστικής
αξίας κάθε µετοχής κατά €0,50. Κατά συνέπεια, η ονοµαστική αξία των µετοχών θα µειωθεί από
€2,00 σε €1,50 ανά µετοχή και το αντίστοιχο ποσό κεφαλαίου θα επιστραφεί στους µετόχους σε
µετρητά. Η επιστροφή κεφαλαίου θα χρηµατοδοτηθεί µε ταµειακά διαθέσιµα.
Στις 20 Απριλίου 2011, ο Όµιλος από κοινού µε την TCCC, απέκτησε µέσω της Multon ZAO, της
ρωσικής κοινοπραξίας χυµού, όλες τις µετοχές της MS Foods UAB, µιας εταιρείας που κατέχει το
100% του µετοχικού κεφαλαίου της Vlanpak FE («Vlanpak»), παραγωγού φρουτοχυµών και νέκταρ
στη Λευκορωσία. Το µερίδιό µας στο αντίτιµο της συναλλαγής, µαζί µε την ανάληψη πρόσθετου
δανεισµού, ήταν €4 εκατ.

