ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010




Οι καθαρές ταµειακές ροές ανήλθαν σε €549 εκατ. το 2010, σταθερές σε σύγκριση µε το 2009.
Ο όγκος πωλήσεων διαµορφώθηκε σε 2.100 εκατ. κιβώτια, σηµειώνοντας αύξηση 1% έναντι του 2009.
Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε €6.794 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος.



Τα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €682 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 5% έναντι του
προηγούµενου έτους.



Τα συγκρίσιµα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €450 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 8% έναντι του
προηγούµενου έτους, και τα συγκρίσιµα κέρδη ανά µετοχή ανήλθαν σε €1,24, αυξηµένα κατά 9% σε
σχέση µε το προηγούµενο έτος.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010



Οι καθαρές ταµειακές εκροές ανήλθαν σε €94 εκατ. το τέταρτο τρίµηνο του 2010, σε σχέση µε τις
καθαρές ταµειακές εισροές ύψους €27 εκατ. έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους.



Ο όγκος πωλήσεων διαµορφώθηκε σε 481 εκατ. κιβώτια, σηµειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση µε το
τέταρτο τρίµηνο του 2009. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε €1.495 εκατ., σηµειώνοντας
αύξηση 7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους.



Τα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €61 εκατ., αυξηµένα κατά 1% σε σχέση µε την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους.



Τα συγκρίσιµα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €33 εκατ., έναντι των €6 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο
του προηγούµενου έτους και τα συγκρίσιµα κέρδη ανά µετοχή ανήλθαν σε €0,09, έναντι €0,01 κατά την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους.
Σηµείωση: Παραποµπή στην ενότητα «Συµφωνία ∆ηµοσιευµένων και Συγκρίσιµων Οικονοµικών Μεγεθών» για τον ορισµό των
συγκρίσιµων οικονοµικών µεγεθών και του ΕΒΙΤ.

Ο κ. ∆ώρος Κωνσταντίνου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε:
«Είµαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουµε ότι σε επίπεδο κερδών για το 2010 και παρά τις
συνεχιζόµενες δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες στις περισσότερες από τις χώρες µας, η
Coca-Cola Τρία Έψιλον σηµείωσε σηµαντική απόδοση. Συνεχίσαµε να ενισχύουµε τη θέση µας στην
αγορά, να βελτιώνουµε την αποδοτικότητά µας και να διατηρούµε ισχυρές ταµειακές ροές. Συγχρόνως, η
παρουσία µας σε µεγάλο αριθµό χωρών µε διαφορετικά χαρακτηριστικά µας επέτρεψε να διατηρήσουµε σε
υψηλά επίπεδα την κερδοφορία µας.
Όσον αφορά στο τρέχον έτος, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ορισµένες από τις βασικές χώρες στις
οποίες δραστηριοποιούµαστε παρουσιάζουν ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης. Παρόλα αυτά παραµένουµε
επιφυλακτικοί, καθώς άλλες σηµαντικές χώρες στις οποίες δραστηριοποιούµαστε εξακολουθούν να
αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσχέρειες, ενώ αναµένουµε συνέχεια στις ανοδικές τάσεις των πρώτων
υλών. Ο σχεδιασµός µας γίνεται σε βάθος χρόνου και κατά συνέπεια αυξάνουµε τις προβλεπόµενες
κεφαλαιουχικές µας δαπάνες για την περίοδο 2011 – 2013 σε €1,5 δις. Ταυτόχρονα παραµένουµε
προσηλωµένοι στη βελτίωση της αποδοτικότητας µας και στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών
µας. Είµαστε πεπεισµένοι ότι θα συνεχίσουµε τη δηµιουργία ισχυρών ταµειακών ροών και αυξάνουµε τον
στόχο για την περίοδο 2011-2013 σε €1,6 δις περίπου.»

Αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2010
9 Φεβρουαρίου 2011
Σελίδα 2 από 35

Συµφωνία ∆ηµοσιευµένων και Συγκρίσιµων Οικονοµικών Μεγεθών
Οικονοµικά Αποτελέσµατα
Οµίλου
(ποσά σε € εκατ. εκτός από
στοιχεία ανά µετοχή)

∆ηµοσιευµένα µεγέθη
Έξοδα αναδιοργάνωσης
Λοιπά κονδύλια
Συγκρίσιµα µεγέθη
Οικονοµικά Αποτελέσµατα
Οµίλου
(ποσά σε € εκατ. εκτός από
στοιχεία ανά µετοχή)

Πλήρες έτος 2010

Πλήρες έτος 2009

Λειτουργικά
κέρδη1

Καθαρά
κέρδη2

Κέρδη ανά
µετοχή

Λειτουργικά
κέρδη1

Καθαρά
κέρδη2,3

Κέρδη ανά
µετοχή

645,0
36,7
681,7

423,2
26,5
449,7

1,16
0,08
1,24

638,8
44,9
(32,8)
650,9

399,2
38,8
(20,9)
417,1

1,09
0,11
(0,06)
1,14

∆΄ Τρίµηνο 2010

∆΄ Τρίµηνο 2009

Λειτουργικά
κέρδη1

Καθαρά
κέρδη2

Κέρδη ανά
µετοχή

Λειτουργικά
κέρδη1

Καθαρά
κέρδη2,3

Κέρδη ανά
µετοχή

44,0
17,2
61,2

20,1
12,6
32,7

0,05
0,04
0,09

62,9
20,2
(22,8)
60,3

3,1
17,3
(14,2)
6,2

0,05
(0,04)
0,01

∆ηµοσιευµένα µεγέθη
Έξοδα αναδιοργάνωσης
Λοιπά κονδύλια
Συγκρίσιµα µεγέθη
1

Ως λειτουργικά κέρδη (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

Κέρδη µετά φόρων αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας.

3

Κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2009 λογιστικοποιήθηκε φόρος ύψους €19,8 εκατ. (€0,06 ανά µετοχή) σχετικός µε το Νόµο περί
«Έκτακτης Εισφοράς Κοινωνικής Ευθύνης στα Μεγάλα Κέρδη των Επιχειρήσεων», ο οποίος εισήχθη από την Ελληνική
Κυβέρνηση το ∆εκέµβριο 2009. Κατά τον ίδιο τρόπο, το δεύτερο τρίµηνο του 2010 λογιστικοποιήθηκε φόρος ύψους €21,2 εκατ.
(€0,06 ανά µετοχή) σχετικός µε το Νόµο περί «Έκτακτης, Εφάπαξ Εοσφοράς Κοινωνικής Ευθύνης», ο οποίος εισήχθη από την
Ελληνική Κυβέρνηση το Μαϊο 2010.

Τα συγκρίσιµα οικονοµικά µεγέθη δεν περιλαµβάνουν κόστη αναδιάρθρωσης για τις δύο περιόδους
επισκόπησης και τις ασφαλιστικές αποζηµιώσεις που εισπράχθηκαν το 2009 σχετικά µε τις ζηµιές που
υπέστη η Εταιρεία στη Νιγηρία το 2008.

Λειτουργική Επισκόπηση Οµίλου
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε. («Coca-Cola Τρία Έψιλον» ή ο «Όµιλος» ή η
«Εταιρεία») σηµείωσε συγκρίσιµα καθαρά κέρδη ανά µετοχή ύψους € 1,24 τη χρήση 2010, αυξηµένα
κατά 9% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και δηµιούργησε ταµειακές ροές ύψους €549 εκατ.,
αµετάβλητες σε σχέση µε τη χρήση 2009.
Κατά το τέταρτο τρίµηνο, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6%, σε σχέση µε µείωση 8% κατά την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Οι οικονοµικές συνθήκες στη ∆υτική Ευρώπη και στις
βαλκανικές χώρες στις οποίες δραστηριοποιούµαστε εξακολουθούν να παραµένουν δυσχερείς, ενώ οι
συνθήκες σε µερικές από τις αναδυόµενες και κέντρο-Ευρωπαϊκές αγορές παρουσίασαν βελτίωση.
Επιπλέον, παρατηρήσαµε σηµαντική αύξηση στο κόστος των βασικών πρώτων υλών κατά τη διάρκεια
του τετάρτου τριµήνου. Εφαρµόσαµε µε επιτυχία την εµπορική µας στρατηγική στα σηµεία πώλησης
πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων µε ειδικές προβολές για τα προϊόντα µας σε όλες τις αγορές
µας, ενώ αυξήσαµε τις συνολικές επενδύσεις µάρκετινγκ, ιδιαίτερα στις χώρες όπου ήταν περισσότερο
εµφανείς οι ενδείξεις της ανάκαµψης.
Παρά το γεγονός ότι είµαστε ικανοποιηµένοι από τη βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών κατά τη
διάρκεια του έτους σε αρκετές από τις µας χώρες, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, η Ελβετία και η
∆ηµοκρατία της Τσεχίας, τα αποτελέσµατά µας επηρεάστηκαν από την επιδείνωση της οικονοµίας σε
αρκετές από τις βασικές χώρες δραστηριοποίησης. Σε γενικές γραµµές, η καταναλωτική εµπιστοσύνη και
η αγοραστική δύναµη το 2010 συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, µε αποτέλεσµα τη µείωση των
καταναλωτικών δαπανών και τη στροφή σε λιγότερο κερδοφόρες συσκευασίες και κανάλια διανοµής. Οι
συνθήκες αυτές επηρέασαν την Εταιρεία µας κυρίως στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την
Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Συγχρόνως, παρατηρήσαµε µια σηµαντική µεταστροφή της
καταναλωτικής δαπάνης από το παραδοσιακό δίκτυο πώλησης (µικρά καταστήµατα λιανικής) προς το
σύγχρονο εµπόριο (supermarkets κλπ).
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Λειτουργική Επισκόπηση Οµίλου (συνέχεια)
Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως αυτή της Πολωνίας, παρατηρήσαµε µια σηµαντική µεταµόρφωση της
αγοράς.
Αυξήσαµε τα µερίδια αγοράς σε αρκετές από τις βασικές µας αγορές και διατηρήσαµε τα µερίδια αγοράς
στις περισσότερες από τις υπόλοιπες αγορές µας παρά την πτώση της κατανάλωσης στην κατηγορία
των µη αλκοολούχων αναψυκτικών στις περισσότερες χώρες. Η επικεντρωµένη στρατηγική µας να
προσφέρουµε "το σωστό προϊόν, στη σωστή συσκευασία, στη σωστή στιγµή και για την κατάλληλη
περίσταση" είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της συχνότητας κατανάλωσης και κυρίως την προσέλκυση
νέων καταναλωτών. Παράλληλα, χρησιµοποιήσαµε πόρους που προέκυψαν από τα προγράµµατα
αναδιάρθρωσης προκειµένου να χρηµατοδοτήσουµε τις επενδύσεις µας σε επιλεγµένα προγράµµατα
µάρκετινγκ και προώθησης. ∆ιαχειριζόµαστε τις πολλαπλές κατηγορίες προϊόντων µας δίνοντας έµφαση
κυρίως στα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα οποία εξακολουθούν να παρουσιάζουν σηµαντικές προοπτικές
ανάπτυξης στις χώρες µας. Ο όγκος πωλήσεων των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά 2% για
το σύνολο της χρήσης, έπειτα από άνοδο της τάξεως του 4% στις πωλήσεις προϊόντων Coca-Cola και
µείωση της τάξεως του 5% στις πωλήσεις προϊόντων Fanta. Ο όγκος πωλήσεων εµφιαλωµένου νερού
αυξήθηκε κατά 2% και της κατηγορίας έτοιµων προς κατανάλωση τσαγιών κατά 8%, ενώ ο όγκος
πωλήσεων των προϊόντων χυµού σηµείωσε µείωση της τάξεως του 3%. Ο συνολικός όγκος πωλήσεων
αυξήθηκε κατά 1% για το σύνολο της χρήσης, σε σχέση µε µείωση του οργανικού όγκου πωλήσεων κατά
5% το προηγούµενο έτος.
Μέρος της προσπάθειάς µας να βελτιώσουµε περαιτέρω τις διαδικασίες µας και να αυξήσουµε την
αποδοτικότητά µας αποτελεί η συνεχιζόµενη εισαγωγή του λογισµικού SAP ‘Wave 2’ σε περισσότερες
χώρες. Την 1η Ιανουαρίου 2011, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουµανία και η
Μολδαβία εντάχθηκαν στην πλατφόρµα SAP ‘Wave 2’. Μέχρι στιγµής 12 από τις χώρες στις οποίες
δραστηριοποιούµαστε χρησιµοποιούν το εν λόγω λογισµικό, το οποίο προσφέρει στην Coca-Cola Τρία
Έψιλον ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα βελτιώνοντας τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών και
συµβάλλοντας στην αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας.
Συνεχίσαµε να εστιάζουµε στην υλοποίηση πρωτοβουλιών µείωσης του κόστους και αύξησης της
παραγωγικότητας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς µας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
της αποτελεσµατικότητας των εργασιών µας. Το 2010, η Εταιρεία επιβαρύνθηκε µε κόστη
αναδιάρθρωσης προ φόρων ύψους €37 εκατ., τα οποία αναµένουµε να αποφέρουν ετήσια οφέλη €35-40
εκατοµµυρίων από το 2011 και έπειτα. Παρά τα συνεχή προγράµµατα αναδιάρθρωσης, η δέσµευση των
εργαζοµένων στην Εταιρεία µας ενισχύθηκε σηµαντικά, γεγονός που αποδεικνύει την αφοσίωσή µας
στους εργαζοµένους µας.
Η υποστήριξη της βιωσιµότητας της επιχείρησής µας αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής µας και
το 2010 ήταν µια χρονιά αναγνώρισης για αρκετές από τις δραστηριότητές που αποτελούν µέρος της
στρατηγικής σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στις αρχές του χρόνου, µια οµάδα επενδυτών από
13 χώρες κάτω από την αιγίδα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών εγκωµίασαν τις προσπάθειες 44
εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένης και της Coca-Cola Τρία Έψιλον, «για τη δηµοσίευση υψηλής ποιότητας
Εκθέσεων Κοινωνικής Ευθύνης, χρήσιµων για την επενδυτική κοινότητα».
Επιπλέον,
συµπεριληφθήκαµε για τρίτη συνεχόµενη χρονιά στους δείκτες DJSI World και DJSI Europe. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µας ανακήρυξε «Επίσηµο Εταίρο στην καµπάνια για Βιώσιµη Ενέργεια στην
Ευρώπη», για τις πρωτοβουλίας µας για µείωση της παραγωγής άνθρακα µέσω της δηµιουργίας
µονάδων Συµπαραγωγής Θερµότητας και Ηλεκτρισµού καθώς και Ηλιακής Ενέργειας, όπως και της
χρήσης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισµού ψύξης που εξοικονοµεί κατά µέσο όρο το 50% της ενέργειας
σε σχέση µε τις συµβατικές µονάδες. Το πρόγραµµα συλλογής όµβριων υδάτων στην Ελλάδα καθώς και
διάφορα προγράµµατα στους ποταµούς Volga, Tisza, Vistula, Gacka, Sava and Danube έχουν επίσης
επιβραβευτεί από κυβερνήσεις αλλά και µη κυβερνητικούς οργανισµούς. Παρά τις δύσκολες οικονοµικές
συνθήκες, συνεχίζουµε να κερδίζουµε βραβεία καλύτερου εργοδότη σε αρκετές χώρες, γεγονός που
αντανακλά τη δέσµευσή µας να προσελκύουµε άτοµα µε ικανότητες και εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοί
µας αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους.
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Λειτουργική Επισκόπηση ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας
Αναπτυγµένες αγορές
Πλήρες έτος Πλήρες έτος
2010
2009

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

% ∆΄ Τρίµηνο
2010
Μεταβολής

∆΄ Τρίµηνο
2009

%
Μεταβολής

718,2

743,2

-3%

165,3

162,9

1%

2.834,6
265,5

2,927,8
297,6

-3%
-11%

632,7
17,6

634,2
27,4

-36%

291,2

327,6

-11%

30,9

37,1

-17%



Ο όγκος των πωλήσεων στις αναπτυγµένες αγορές αυξήθηκε κατά 1% το τέταρτο τρίµηνο του 2010,
έπειτα από πτώση της τάξεως του 4% κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Ο όγκος
των πωλήσεων µειώθηκε κατά 3% για το σύνολο της χρήσης, έπειτα από πτώση της τάξεως του 1%
κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους.



Ο όγκος των πωλήσεων στην Ελλάδα παρουσίασε µεσαίας τάξης µονοψήφια πτώση το τρίµηνο,
γεγονός που υποδηλώνει βελτίωση σε σχέση µε προηγούµενα κατά σειρά τρίµηνα, παρά τις σταθερά
δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες. Στη διάρκεια του τριµήνου, ανακτήσαµε ορισµένο από το χαµένο
όγκο πωλήσεων λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων στον τοµέα των µεταφορών του Σεπτεµβρίου.
Τα προωθητικά µας προγράµµατα κατά τη σηµαντική περίοδο των διακοπών παρείχαν στήριξη στις
πωλήσεις των ανθρακούχων αναψυκτικών, ενώ οι πωλήσεις της Coca-Cola Zero σηµείωσαν µικρής
τάξης µονοψήφια αύξηση στη διάρκεια του τριµήνου. Για το σύνολο της χρήσης, ο όγκος των
πωλήσεων στην Ελλάδα µειώθηκε κατά 11%. Συνεχίζουµε να αναµένουµε µια παρατεταµένη ύφεση
στη χώρα, καθώς τα µέτρα λιτότητας που ανακοινώθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2010 έχουν αρχίσει να
επηρεάζουν περαιτέρω την αγοραστική δύναµη του καταναλωτή, καθώς και τη ζήτηση.



Ό όγκος των πωλήσεων στην Ιταλία ήταν αµετάβλητος στη διάρκεια του τριµήνου και µειώθηκε κατά
2% για το σύνολο της χρήσης. Η ενίσχυση των δραστηριοτήτων προώθησης κατά τη διάρκεια του
τέταρτου τριµήνου, σε συνδυασµό µε την επιτυχή ενεργοποίησή µας κατά την περίοδο των
Χριστουγέννων, αντιστάθµισε τη δυσµενή επίδραση των οικονοµικών συνθηκών και τη χαµηλή
καταναλωτική εµπιστοσύνη στα δίκτυα άµεσης κατανάλωσης. Η επιτυχής εφαρµογή της πλατφόρµας
SAP Wave 2 στη χώρα αναµένεται να µας προσδώσει συγκριτικά πλεονεκτήµατα διευκολύνοντας τη
στενότερη συνεργασία των διαφόρων τµηµάτων και να βελτιώσει τις εµπορικές δυνατότητές µας και το
επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Η βελτιωµένη αποδοτικότητα στη διανοµή και στην παραγωγή
είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική εξοικονόµηση κόστους στη χώρα κατά το 2010.



Ο όγκος των πωλήσεων στην Ιρλανδία παρουσίασε µεσαίας τάξης µονοψήφια αύξηση στο τρίµηνο,
παρουσιάζοντας αξιοσηµείωτη βελτίωση σε σύγκριση µε την τάση του εννιαµήνου. Τα προϊόντα CocaCola παρουσίασαν µεσαίας τάξης µονοψήφια αύξηση, καθώς ευνοήθηκαν από την επιτυχηµένη
εφαρµογή εµπορικών πρακτικών στο τρίµηνο. Για το σύνολο της χρήσης, ο όγκος των πωλήσεων
µειώθηκε κατά 2%. Οι εµπορικές συνθήκες στην Ιρλανδία παραµένουν δυσχερείς και αναµένουµε ότι
τα προσφάτως ανακοινωθέντα µέτρα λιτότητας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά την
καταναλωτική ζήτηση κατά το 2011.



Ό όγκος των πωλήσεων στην Ελβετία παρουσίασε υψηλή µονοψήφια αύξηση κατά το τέταρτο τρίµηνο
και αύξηση 4% για το σύνολο της χρήσης. Η βελτίωση του όγκου των πωλήσεων για το σύνολο της
χρήσης αντικατοπτρίζει την επίδραση ενός βελτιωµένου οικονοµικού περιβάλλοντος, καθώς και της
ένταξης των προϊόντων Coca-Cola σε µία από της µεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης στη χώρα.
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριµήνου, η απόδοση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω και από έντονη
δραστηριότητα προώθησης, ιδίως στο σύγχρονο εµπόριο. Συνεχίζουµε να ενδυναµώνουµε τη θέση
µας στην αγορά, διευρύνοντας τα µερίδιά µας τόσο σε όγκο, όσο και σε αξία.
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Λειτουργική Επισκόπηση ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας (συνέχεια)
Αναπτυγµένες αγορές (συνέχεια)
Οι ανεπτυγµένες αγορές συνεισέφεραν €291 εκατ. στα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη του Οµίλου στο
σύνολο της χρήσης, µειωµένα κατά 11% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους και
€31 εκατ. το τέταρτο τρίµηνο, µειωµένα κατά 17% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου
έτους. Στο σύνολο της χρήσης, οι χαµηλότεροι όγκοι πωλήσεων, το µη ευνοϊκό µείγµα συσκευασιών
και κατηγορίας προϊόντων υπεραντιστάθµισαν τη θετική επίδραση από τη συντελεσθείσα εξοικονόµηση
κόστους, το χαµηλότερο κόστος πωληθέντων και τις θετικές συναλλαγµατικές διακυµάνσεις.



Αναπτυσσόµενες αγορές
Πλήρες έτος Πλήρες έτος
2010
2009

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

%
Μεταβολής

∆΄ Τρίµηνο
2010

∆΄ Τρίµηνο
2009

%
Μεταβολής

391,7

388,3

1%

90,9

84,0

8%

1.140,0
89,2

1.149,1
86,3

-1%
3%

251,3
9,0

237,9
2,8

6%
>100%

91,5

97,0

-6%

9,7

12,2

-20%



Ο όγκος των πωλήσεων στις αναπτυσσόµενες αγορές αυξήθηκε κατά 8% το τέταρτο τρίµηνο του 2010,
έπειτα από πτώση 13% κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Ο όγκος των
πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1% για το σύνολο της χρήσης, έπειτα από πτώση 5% κατά την αντίστοιχη
περίοδο του προηγούµενου έτους.



Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6% κατά τη διάρκεια του τριµήνου, έχοντας ωφεληθεί
από τον υψηλότερο όγκο πωλήσεων, το θετικό µείγµα προϊόντων και τις κινήσεις των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών. Για το σύνολο της χρήσης, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις µειώθηκαν κατά 1%, καθώς η
θετική επίδραση του υψηλότερου όγκου πωλήσεων και του µείγµατος των χωρών αντισταθµίστηκε από
το αρνητικό µείγµα καναλιών και συσκευασίας.



Ό όγκος των πωλήσεων στην Πολωνία παρουσίασε µικρής τάξης µονοψήφια αύξηση στο τέταρτο
τρίµηνο. Οι επιτυχείς προωθητικές ενέργειες οδήγησαν σε σηµαντική αύξηση της Coca-Cola Zero και της
Coca-Cola light, ενώ συνολικά τα προϊόντα Coca-Cola παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 10% στο
τρίµηνο. Συνεχίζουµε να παρατηρούµε µια σηµαντική στροφή των καταναλωτών προς το σύγχρονο
εµπόριο στην Πολωνία και προσαρµόζουµε την επιχείρησή µας ώστε να ανταποκριθούµε σε αυτή την
αλλαγή. Για το σύνολο της χρήσης, ο όγκος των πωλήσεων στην Πολωνία αυξήθηκε κατά 1%.



Ό όγκος των πωλήσεων στην Ουγγαρία παρουσίασε υψηλής τάξης µονοψήφια αύξηση µέσα στο
τρίµηνο και µείωση 3% για το σύνολο της χρήσης. Η έντονη δραστηριότητα προώθησης στο σύγχρονο
δίκτυο εµπορίου και η επιτυχία της Χριστουγεννιάτικης καµπάνιας µας οδήγησε σε διψήφια αύξηση των
προϊόντων Coca-Cola µέσα στο τρίµηνο. Ο όγκος πωλήσεων της κατηγορίας των έτοιµων προς
κατανάλωση τσαγιώv σηµείωσε σηµαντική αύξηση, ενισχυµένος από την επανεισαγωγή του
προγράµµατος “Winter Tea”. Η διπλή µας στρατηγική στην κατηγορία των ενεργειακών ποτών συνεχίζει
να αποφέρει καρπούς και µέσα στο 2010 κατακτήσαµε την πρώτη θέση στην κατηγορία των
συγκεκριµένων προϊόντων στην Ουγγαρία.



Ο όγκος των πωλήσεων στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας παρουσίασε σηµαντική αύξηση στο τέταρτο
τρίµηνο, βελτιώνοντας περαιτέρω τη θετική τάση των προηγούµενων τριµήνων. Η βελτίωση των
οικονοµικών συνθηκών στη χώρα το δεύτερο µισό του 2010 και η επιτυχηµένη δραστηριότητα
προώθησης στον τοµέα του σύγχρονου εµπορίου ενίσχυσαν τον όγκο των πωλήσεων κατά το τρίµηνο,
παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν πιέσεις στα δίκτυα άµεσης κατανάλωσης. Για το σύνολο της
χρήσης, ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 7%. Συνεχίζουµε να επεκτείνουµε τα µερίδιά µας στην
κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών µε σηµαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων των προϊόντων
Coca-Cola κατά το 2010.

Αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2010
9 Φεβρουαρίου 2011
Σελίδα 6 από 35

Λειτουργική Επισκόπηση ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας (συνέχεια)
Αναπτυσσόµενες αγορές (συνέχεια)
 Οι αναπτυσσόµενες αγορές συνεισέφεραν €92 εκατ. στα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη του
Οµίλου για το σύνολο της χρήσης και €10 εκατ. στο τέταρτο τρίµηνο. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν
σε πτώση 6% και 20% έναντι των αντίστοιχων περιόδων του προηγούµενου έτους. Η λειτουργική
κερδοφορία και στις δύο εξεταζόµενες περιόδους επηρεάστηκε από τις αλλαγές που
πραγµατοποιούνται στον τοµέα της λιανικής πώλησης της Πολωνίας. Το αρνητικό µείγµα
δικτύων διανοµής και τα υψηλά έξοδα προώθησης πωλήσεων στην Πολωνία στο τέταρτο
τρίµηνο υπεραντιστάθµισαν το όφελος από µεγαλύτερους όγκους πωλήσεων, καλύτερο µείγµα
προϊόντων, ευµενείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες και χαµηλότερα έξοδα διανοµής και διοίκησης.
Επιπλέον, για το σύνολο της χρήσης επισηµαίνουµε την ανακύκλωση του κέρδους των €7 εκατ.
από επιστροφή ΦΠΑ στην Πολωνία κατά το 2009.
Αναδυόµενες αγορές
Πλήρες έτος Πλήρες έτος
2010
2009

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

% ∆΄ Τρίµηνο
2010
Μεταβολής

∆΄ Τρίµηνο
2009

%
Μεταβολής

990,1

937,8

6%

224,3

205,4

9%

2.819,0
290,3

2.466,7
254,9

14%
14%

610,9
17,4

521,0
32,7

17%
-47%

299,0

226,3

32%

20,6

11,0

87%



Ο όγκος των πωλήσεων στις αναδυόµενες αγορές αυξήθηκε κατά 9% το τέταρτο τρίµηνο του
2010, έπειτα από πτώση 13% κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Ο όγκος
των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6% για το σύνολο της χρήσης, έπειτα από πτώση 8% κατά την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους.



Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17% κατά το τέταρτο τρίµηνο και κατά 14% για
το σύνολο της χρήσης, ως συνέπεια του υψηλότερου όγκου πωλήσεων και τιµολογιακής
πολιτικής, του θετικού µείγµατος προϊόντων, και των αξιοσηµείωτων κερδών από τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες.



Ο όγκος πωλήσεων στη Ρωσία σηµείωσε διψήφια άνοδο στο τρίµηνο, έπειτα από µία διψήφια
ποσοστιαία πτώση την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Για το σύνολο της χρήσης,
ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 14%. Το καταναλωτικό κλίµα στη χώρα συνεχίζει να
βελτιώνεται ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης αγοραστικής δύναµης και των µειούµενων
επιπέδων ανεργίας. Η υλοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων προώθησης κατά την περίοδο
των Χριστουγέννων, παράλληλα µε τις αυξηµένες επενδύσεις µάρκετινγκ, οδήγησαν σε αύξηση
37% του όγκου των πωλήσεων για τα προϊόντα Coca-Cola µέσα στο τρίµηνο. Μαζί µε την The
Coca-Cola Company, συνεχίζουµε να επενδύουµε στα εµπορικά µας σήµατα ώστε να
ενδυναµώσουµε τη θέση µας στην αγορά. Στην κατηγορία των χυµών, σηµειώθηκε διψήφια
αύξηση του όγκου των πωλήσεων στο τέταρτο τρίµηνο, ενώ το σήµα µας Dobry παραµένει το
προτιµώµενο εµπορικό σήµα στην κατηγορία.
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Λειτουργική Επισκόπηση ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας (συνέχεια)
Αναδυόµενες αγορές (συνέχεια)
 Ό όγκος των πωλήσεων στην Ουκρανία αυξήθηκε κατά 9% για το σύνολο της χρήσης, έπειτα
από υψηλή µονοψήφια αύξηση κατά το τέταρτο τρίµηνο. Για το σύνολο της χρήσης, η έµφασή
µας στην εµπορική στρατηγική οδήγησε σε διψήφια αύξηση του όγκου των πωλήσεων των
προϊόντων Coca-Cola. Ο όγκος πωλήσεων των χυµών σηµείωσε επίσης διψήφια αύξηση, καθώς
συνεχίζουµε να επεκτείνουµε την παρουσία των προϊόντων της Multon στη χώρα.



Ό όγκος των πωλήσεων στη Νιγηρία διατήρησε τη θετική τάση που είχε παρατηρηθεί τα
προηγούµενα τρίµηνα σηµειώνοντας αύξηση 5% για το σύνολο της χρήσης. Η αυξηµένη
διαθεσιµότητα των συσκευασιών µιας χρήσης ως συνέπεια της αυξηµένης παραγωγικής
δυναµικότητας επηρέασε θετικά τον όγκο πωλήσεων των προϊόντων Coca-Cola. Ο όγκος
πωλήσεων της Sprite παρουσίασε µικρής τάξης διψήφια αύξηση για το σύνολο της χρήσης,
έχοντας ωφεληθεί από την κυκλοφορία του µπουκαλιού Ultra glass. Στον τοµέα των χυµών,
κερδίζουµε σταθερά µερίδιο στην αγορά και επεκτείνουµε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων µας.



Ο όγκος πωλήσεων στη Ρουµανία παρουσίασε µεσαίας τάξης µονοψήφια αύξηση στο τρίµηνο, η
οποία ενισχύθηκε από τη δυναµική προώθηση των βασικών εµπορικών σηµάτων ανθρακούχων
αναψυκτικών στο σύγχρονο εµπόριο, καθώς και από την επιτυχηµένη υλοποίηση της
διαφηµιστικής µας καµπάνιας την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο όγκος πωλήσεων των
προϊόντων Coca-Cola σηµείωσε διψήφια αύξηση στο τέταρτο τρίµηνο, οδηγώντας σε αύξηση
µεριδίων στη συγκεκριµένη κατηγορία. Το 2010, ο όγκος πωλήσεων µειώθηκε κατά 4% στη
Ρουµανία καθώς οι δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες σε συνδυασµό µε την υλοποίηση αυστηρών
µέτρων λιτότητας επηρέασαν αρνητικά την καταναλωτική ζήτηση.



Οι αναδυόµενες αγορές συνεισέφεραν €299 εκατοµµύρια στα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη του
Οµίλου το 2010 (αύξηση 32% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους) και €21
εκατοµµύρια για το τέταρτο τρίµηνο, αυξάνοντας κατά 87% τα λειτουργικά κέρδη σε σχέση µε την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Το όφελος από τους υψηλότερους όγκους
πωλήσεων, το θετικό µείγµα τιµής και προϊόντων και τις ευµενείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες
υπεραντιστάθµισαν τις υψηλότερες τιµές των πρώτων υλών και τις αυξηµένες λειτουργικές
δαπάνες κατά τη διάρκεια των δύο εξεταζόµενων περιόδων.
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Επιχειρηµατικές προοπτικές
Το 2010 ήταν ένα ακόµη έτος κατά το οποίο αντιµετωπίσαµε δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες σε
πολλές από τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούµαστε. Παρόλα αυτά, η συνεχής αφοσίωσή µας
στις στρατηγικές µας προτεραιότητες, µας επέτρεψε να σηµειώσουµε πρόοδο σε πολλούς τοµείς της
Εταιρείας µας. Συνεχίσαµε να ενδυναµώνουµε τη θέση µας στην αγορά, να βελτιώνουµε την
αποδοτικότητα και να δηµιουργούµε σηµαντικές ταµειακές ροές.
Παρά το ότι ξεκινήσαµε το 2011 από θέση ισχύος, εξακολουθούµε να παρατηρούµε δύσκολες
οικονοµικές συνθήκες σε µερικές βασικές αγορές. Η βελτίωση που σηµειώθηκε όσον αφορά την
ανάκαµψη του ΑΕΠ σε κάποιες από τις χώρες µας δεν έχει ακόµα µεταφραστεί σε σηµαντική αύξηση
της καταναλωτικής εµπιστοσύνης και ζήτησης. Παράλληλα, παρατηρούµε την αύξηση της βαρύτητας
των καναλιών του σύγχρονου λιανικού εµπορίου. Το γεγονός αυτό απαιτεί να προσαρµοστούµε
χρησιµοποιώντας τις σωστές συσκευασίες, τα σωστά προϊόντα και την κατάλληλα προσαρµοσµένη
στρατηγική στα σηµεία πώλησης ώστε να ανταποκριθούµε στις ανάγκες των πελατών µας και να
αυξήσουµε την κερδοφορία της Εταιρείας µας.
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον βρίσκεται στην κατάλληλη θέση ώστε να δηµιουργεί αξία σε
µακροπρόθεσµη βάση για τους µετόχους της. Μαζί µε τους συνεργάτες µας στην The Coca-Cola
Company, επενδύουµε συνεχώς στα βασικά εµπορικά µας σήµατα και τις δραστηριότητές µας σε
όλες τις χώρες. Σκοπεύουµε να αυξήσουµε τις επενδύσεις µας στο marketing σε αναλογία µε την
οικονοµική ανάκαµψη στις χώρες όπου δραστηριοποιούµαστε.
Ως συνέπεια των συνεχώς µεταβαλλόµενων οικονοµικών συνθηκών, της χαµηλής αγοραστικής
δύναµης και των πιέσεων του ανταγωνισµού, αναµένουµε πως οι αυξήσεις στις τιµές των προϊόντων
µας θα είναι ελαφρώς χαµηλότερες από τον πληθωρισµό το 2011. Παράλληλα, το κόστος των
πρώτων υλών αναµένεται να παρουσιάσει µεσαίας τάξης µονοψήφια αύξηση, αντικατοπτρίζοντας
κυρίως τις υψηλότερες παγκοσµίως τιµές της ζάχαρης και της ρητίνης (PET). Προκειµένου να
αντιµετωπίσουµε αυτές τις πιέσεις, σχεδιάζουµε να συνεχίσουµε να επενδύουµε στα εµπορικά µας
σήµατα και να επικεντρωνόµαστε στην εφαρµογή εµπορικών πρακτικών που θα οδηγήσουν στην
αύξηση των εσόδων µας. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναµένεται να οδηγήσουν στη αύξηση της
συχνότητας κατανάλωσης και την προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών για τα προϊόντα µας,
καθώς και στην σταδιακή βελτίωση του µείγµατος συσκευασίας / δικτύου διανοµής, καθώς θα
ενισχύεται η καταναλωτική εµπιστοσύνη.
Θα διατηρήσουµε την έµφασή µας στη βελτίωση της παραγωγικότητάς µας και στη µείωση των
λειτουργικών δαπανών. Πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης που έχουν ήδη αναληφθεί από το 2010,
αναµένεται να αποφέρουν ετήσιο όφελος περίπου €35-40 εκατοµµυρίων από το 2011 και στο εξής.
Επιπλέον, προσδιορίσαµε επιπρόσθετες ευκαιρίες εξοικονόµησης κόστους για το 2011, µε
αναµενόµενο κόστος €30-35 εκατ. περίπου και ετήσιο όφελος περίπου €20-25 εκατ. από το 2012 και
στο εξής.
Η στρατηγική της Εταιρείας µας εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην βελτίωση της λειτουργικής
αποδοτικότητας και στην ανάπτυξη πελατο-κεντρικών δυνατοτήτων που µας επιτρέπουν να
ενδυναµώσουµε περαιτέρω τη θέση µας στην αγορά. Συγκεκριµένα, έχουν ξεκινήσει οι
προετοιµασίες για την εισαγωγή της τεχνολογίας SAP ‘Wave 2’ σε άλλες 8 χώρες τον Ιανουάριο του
2012 και αναµένεται όλες οι χώρες να χρησιµοποιούν το SAP µέχρι το 2014. Η υλοποίηση αυτή µας
επιτρέπει να τυποποιήσουµε τις επιχειρησιακές διαδικασίες αναφορικά µε την επικοινωνία µε τους
πελάτες και να δηµιουργήσουµε συγκεκριµένα πρότυπα αναφοράς ανάµεσα στις χώρες, ώστε να
είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε ευκαιρίες παντού στην Εταιρεία µας.
Το νοµοθετικό πλαίσιο για τα µερίσµατα που ψηφίστηκε το 2010 στην Ελλάδα, δεν επέτρεψε τη
διανοµή µερίσµατος στους µετόχους µε φορολογικά αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσµα το να µην επαναπατρίσουµε µερίσµατα από τις θυγατρικές του εξωτερικού,
προκειµένου να είµαστε σε θέση να διανείµουµε ετήσιο µέρισµα για τη χρήση του 2010.
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Επιχειρηµατικές προοπτικές (συνέχεια)
Με τη συνεχή δέσµευση να διευθύνουµε την Εταιρεία µας µε γνώµονα την ανάπτυξη και καθώς η
καταναλωτική εµπιστοσύνη βελτιώνεται σε µερικές από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούµαστε,
συνεχίζουµε να επενδύουµε, εστιάζοντας περισσότερο στον τοµέα των εσόδων. Οι σωρευτικές
καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες αναµένεται να ανέλθουν περίπου στα €1,5 δις κατά την τριετή
περίοδο που λήγει το 2013.
Παρά το γεγονός ότι έχουµε ήδη σηµειώσει σηµαντική βελτίωση στη διαχείριση του κεφαλαίου
κίνησης, εξακολουθούµε να εστιάζουµε στην υλοποίηση περαιτέρω βελτιώσεων. Κατά την τριετή
περίοδο που λήγει το 2013, οι καθαρές ταµειακές ροές αναµένεται να ανέλθουν περίπου στα
€1,6 δις.
Προκειµένου να διατηρήσουµε την αποδοτικότητα των κεφαλαίων µας, σχεδιάζουµε να προτείνουµε
στο ∆ιοικητικό µας Συµβούλιο κεφαλαιακή αναδιάρθρωση που θα έχει σαν αποτέλεσµα την
επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους. Θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις όσον αφορά τις
λεπτοµέρειες και το χρονοδιάγραµµα της πρότασης αυτής.
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Χρηµατοοικονοµική Επισκόπηση Οµίλου

Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια)
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος
Συνολικά λειτουργικά έξοδα
Συγκρίσιµα συνολικά λειτουργικά έξοδα1
Λειτουργικά κέρδη
Συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη1
Προσαρµοσµένα αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA)2
Συγκρίσιµα Προσαρµοσµένα αποτελέσµατα προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)1,2
Καθαρά κέρδη ιδιοκτητών της µητρικής εταιρείας
Συγκρίσιµα καθαρά κέρδη ιδιοκτητών της µητρικής
εταιρείας1
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (EPS) (σε €)
Συγκρίσιµα βασικά κέρδη ανά µετοχή (EPS) (σε €)1

Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια)
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος
Συνολικά λειτουργικά έξοδα
Συγκρίσιµα συνολικά λειτουργικά έξοδα1
Λειτουργικά κέρδη
Συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη1
Προσαρµοσµένα αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA)2
Συγκρίσιµα προσαρµοσµένα αποτελέσµατα προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)1,2
Καθαρά κέρδη ιδιοκτητών της µητρικής εταιρείας
Συγκρίσιµα καθαρά κέρδη ιδιοκτητών της µητρικής
εταιρείας1
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (EPS) (σε €)
Συγκρίσιµα βασικά κέρδη ανά µετοχή (EPS) (σε €)1
1
2

2010
€ εκατ.
2.100,0
6.793,6
(4.049,6)
2.744,0
(2.099,0)
(2.062,3)
645,0
681,7

Πλήρες Έτος
2009
%
€ εκατ. Μεταβολής
2.069,3
1%
6.543,6
4%
(3.905,5)
4%
2.638,1
4%
(1.999,3)
5%
(1.987,2)
4%
638,8
1%
650,9
5%

1.046,6

1.019,3

3%

1.083,6
423.2

1.021,2
399,2

6%
6%

449.7
1,16
1,24

417,1
1,09
1,14

8%
6%
9%

2010
€ εκατ.
480,5
1.494,9
(933,0)
561,9
(517,9)
(500,7)
44,0
61,2

∆΄ Τρίµηνο
2009
%
€ εκατ. Μεταβολής
452,3
6%
1.393,1
7%
(847,4)
10%
545,7
3%
(482,8)
7%
(485,4)
3%
62,9
-30%
60,3
1%

157,6

162,5

-3%

174,7
20,1

154,5
3,1

13%
>100%

32,7
0,05
0,09

6,2
0,01

>100%
>100%
>100%

Παραποµπή στην ενότητα «Συµφωνία ∆ηµοσιευµένων και Συγκρίσιµων Οικονοµικών Μεγεθών».
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.
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Χρηµατοοικονοµική Επισκόπηση Οµίλου (συνέχεια)
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις
Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 4% το 2010 και κατά 7% το τέταρτο
τρίµηνο του 2010, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων και τη θετική επίδραση των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, µερικώς αντισταθµισµένα από την δυσµενή κίνηση του µείγµατος τιµών και
κατηγοριών προϊόντων. Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 2% το 2010 και κατά 1% το
τέταρτο τρίµηνο του 2010, έναντι των αντίστοιχων περιόδων του προηγούµενου έτους. Σε ουδέτερη
συναλλαγµατική βάση, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο µειώθηκαν κατά 1% το 2010 και
κατά 2% το τέταρτο τρίµηνο του 2010, έναντι των αντίστοιχων περιόδων του προηγούµενου έτους.
Σε επίπεδο τοµέα και σε ουδέτερη συναλλαγµατική βάση, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά
κιβώτιο το 2010 µειώθηκαν κατά περίπου 1% και 5% στις αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες αγορές
µας και αυξήθηκαν κατά περίπου 2% στις αναδυόµενες αγορές µας, έναντι των αντίστοιχων
περιόδων του προηγούµενου έτους,
Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων προϊόντων αυξήθηκε κατά 4% το 2010 και κατά 10% το τέταρτο τρίµηνο του
2010, έναντι των αντίστοιχων περιόδων του προηγούµενου έτους. Το κόστος πωληθέντων
προϊόντων ανά κιβώτιο αυξήθηκε κατά 2% το 2010 και κατά 4% το τέταρτο τρίµηνο του 2010 σε
σύγκριση µε τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους. Οι αυξήσεις αυτές αποτυπώνουν τo
υψηλότερo κόστος πρώτων υλών και την επίδραση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του
αποδυναµωµένου ευρώ στην τρέχουσα περίοδο, µερικώς αντισταθµισµένες από την βελτίωση της
αποδοτικότητάς µας στην παραγωγή και µεταφορικά κόστη.
Μεικτά κέρδη
Το περιθώριο µεικτού κέρδους αυξήθηκε από 40,3% το 2009 σε 40,4% το 2010 και µειώθηκε από
39,2% το τέταρτο τρίµηνο του 2009 σε 37,6% το τέταρτο τρίµηνο του 2010. Το µεικτό κέρδος ανά
κιβώτιο αυξήθηκε κατά περίπου 2% το 2010 και µειώθηκε κατά 3% το τέταρτο τρίµηνο του 2010, σε
σύγκριση µε τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους. Σε συναλλαγµατικά ουδέτερη βάση,
το µεικτό κέρδος ανά κιβώτιο µειώθηκε κατά 1% το 2010 και κατά 6% το τέταρτο τρίµηνο του 2010,
σε σχέση µε τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους.
Λειτουργικά έξοδα
Τα συνολικά συγκρίσιµα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 4% το 2010 και κατά 3% το τέταρτο
τρίµηνο του 2010, έναντι των αντίστοιχων περιόδων του προηγούµενου έτους. Τα υψηλότερα
συγκρίσιµα λειτουργικά έξοδα κατά τη χρήση αντανακλούν την αύξηση στα έξοδα πωλήσεων, καθώς
και την επίδραση που είχαν οι µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
Λειτουργικά κέρδη
Τα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά περίπου 5% και ανήλθαν σε €682 εκατ. το 2010
έναντι €651 εκατ. το 2009. Τα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά περίπου 1% σε
€61 εκατ. το τέταρτο τρίµηνο του 2010, από €60 εκατ. το τέταρτο τρίµηνο του 2009 καθώς η αύξηση
του όγκου πωλήσεων και η θετική επίδραση των µεταβολών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών,
αντισταθµίστηκαν µερικώς από µειωµένες τιµές και το υψηλότερο κόστος πρώτων υλών. Το
συγκρίσιµο λειτουργικό περιθώριο κέρδους του Οµίλου παρέµεινε σταθερό το 2010 και µειώθηκε
κατά 23 µονάδες βάσης το τέταρτο τρίµηνο του 2010 σε σχέση µε τις αντίστοιχες περιόδους του
προηγούµενου έτους.
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Χρηµατοοικονοµική Επισκόπηση Οµίλου (συνέχεια)
Φόροι
Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής της Coca-Cola Τρία Έψιλον σε συγκρίσιµη βάση για το
2010 ήταν περίπου 24% έναντι 26% το προηγούµενο έτος. Ο πραγµατικός φορολογικός
συντελεστής του Οµίλου µεταβάλλεται ανά τρίµηνο ανάλογα µε το συνδυασµό φορολογουµένων
κερδών, µη εκπιπτόµενων δαπανών, αφορολόγητων εσόδων και λοιπών εφάπαξ φόρων στις
διαφορετικές περιοχές. Στο 2010 συµπεριλαµβάνεται στον τρέχοντα φόρο ποσό €21 εκατ. που
αφορά την «Έκτακτη, Εφάπαξ Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης» στην Ελλάδα. Ο φόρος αυτός τέθηκε
σε ισχύ κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριµήνου του 2010, ως ένα από τα µέτρα λιτότητας της χώρας
και έχει αναδροµική εφαρµογή στα καθαρά κέρδη της χρήσης 2009. Το αντίστοιχο ποσό που
συµπεριλήφθηκε στα φορολογικά έξοδα του 2009 και είχε αναδροµική εφαρµογή στα καθαρά κέρδη
της χρήσης 2008 ήταν €20 εκατ.
Καθαρά κέρδη
Τα συγκρίσιµα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Coca-Cola Τρία Έψιλον ανήλθαν
σε €450 εκατ. το 2010, σε σχέση µε €417 εκατ. το 2009. Το τέταρτο τρίµηνο του 2010, τα συγκρίσιµα
καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €33 εκατ. αυξηµένα κατά €27 εκατ. σε σύγκριση µε την αντίστοιχη
περίοδο του προηγούµενου έτους, αποτυπώνοντας την επίδραση του αυξηµένου λειτουργικού
κέρδους και τη χρέωση της «Έκτακτης, Εφάπαξ Εισφοράς Κοινωνικής Ευθύνης» σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους και συγκεκριµένα στο δεύτερο τρίµηνο του 2010 και στο τέταρτο τρίµηνο του
2009.
Ταµειακές ροές
Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες µειώθηκαν κατά €9 εκατ. και ανήλθαν σε
€988 εκατ. το 2010, έναντι €997 εκατ. το προηγούµενο έτος. Οι καθαρές ταµειακές ροές ανήλθαν σε
€549 εκατ. το 2010, έναντι €546 εκατ. κατά το προηγούµενο έτος.
Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε €439 εκατ. το 2010 έναντι €451 εκατ. το προηγούµενο έτος.
Από τα παραπάνω ποσά έχουν αφαιρεθεί οι εισπράξεις από τη διάθεση µη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων και οι ασφαλιστικές αποζηµιώσεις σχετικά µε τις ζηµίες που υπέστη η
θυγατρική µας στη Νιγηρία το 2008 ενώ έχουν συµπεριληφθεί οι πληρωµές κεφαλαίου
χρηµατοδοτικών µισθώσεων
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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:
Πλήρες Έτος
2010
2009
€ εκατ.
€ εκατ.
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
Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, που µεταφέρθηκαν
από τα ίδια κεφάλαια
Προσαρµοσµένο EBITDA
Ζηµίες από πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Μείωση του κυκλοφορούντος κεφαλαίου
Καταβεβληµένοι φόροι
Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

434,9
136,9
75,7

421,6
142,5
72,8

(2,5)
645,0
387,8
7,1
6,7

1,9
638,8
360,7
6,9
6,4

1.046,6
13,2
69,1
(141,0)
987,9

6,5
1.019,3
10,5
56,7
(89,3)
997,2

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

(376,2)
(75,2)
12,0
(439,4)

(383,9)
(85,3)
18,2
(451,0)

Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Καθαρές ταµειακές ροές

987,9
(439,4)
548,5

997,2
(451,0)
546,2
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Συµπληρωµατικές Πληροφορίες (συνέχεια)
∆΄ Τρίµηνο
2010
2009
€ εκατ.
€ εκατ.
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
Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, που µεταφέρθηκαν
από τα ίδια κεφάλαια
Προσαρµοσµένο EBITDA
Ζηµίες από πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Αύξηση/ (µείωση) του κυκλοφορούντος κεφαλαίου
Καταβεβληµένοι φόροι
Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

22,0
0,8
21,2

13,2
30,3
15,0

44,0
110,6
1,2
1,8

4,4
62,9
95,1
0,5
1,7

157,6
1,7
(28,6)
(46,4)
84,3

2,3
162,5
6,8
11,2
(33,9)
146,6

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

(164,4)
(19,4)
5,5
(178,3)

(100,5)
(20,3)
1,1
(119,7)

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

84,3
(178,3)
(94,0)

146,6
(119,7)
26,9
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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 560 περίπου 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 την αειφόρο 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 πλήρες έτους και
του τέταρτου τριµήνου του 2010. Η διάσκεψη θα λάβει χώρα την 9η Φεβρουαρίου 2011 και ώρα
Αθήνας 15:30 (ώρα Λονδίνου 13:30, ώρα Νέας Υόρκης 8:30). 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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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. 131466).
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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Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός (ανέλεγκτος)
Σηµ.
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
Σύνολο ενεργητικού
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια
Ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

4
4

31 ∆εκεµβρίου 2010 31 ∆εκεµβρίου 2009
€ εκατ.
€ εκατ.
1.966,9
3.122,9
212,1

1.874,1
2.961,3
212,9

5.301,9

5.048,3

481,7
1.121,7
326,1
1.929,5
7.231,4

425,1
1.091,4
232,0
1.748,5
6.796,8

5

535,1
1.501,3
2.036,4

307,0
1.335,6
1.642,6

5

1.656,4
442,7
2.099,1

2.100,6
457,7
2.558,3

2.986,1
109,8
3.095,9
7.231,4

2.493,2
102,7
2.595,9
6.796,8

5
3

11

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 ως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα πρέπει να διαβάζονται
µαζί µε τις ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.
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Ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου (ανέλεγκτη)

Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτά κέρδη

31 ∆εκεµβρίου 2010

31 ∆εκεµβρίου 2009

Σηµ.

€ εκατ.

€ εκατ.

3

6.793,6
(4.049,6 )
2.744,0

6.543,6
(3.905,5 )
2.638,1

(2.062,3 )
(36,7 )
(2.099,0 )

(1.987,2 )
(44,9 )
32,8
(1.999,3 )

Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα αναδιάρθρωσης
Λοιπά κονδύλια
Συνολικά λειτουργικά έξοδα

6
6

Λειτουργικά κέρδη

3

645,0

638,8

7

7,4
(83,1 )
(75,7 )

9,4
(82,2 )
(72,8 )

2,5
571,8

(1,9 )
564,1

(136,9 )
434,9

(142,5 )
421,6

423,2
11,7
434,9

399,2
22,4
421,6

1,16

1,09

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Αναλογία αποτελεσµάτων από συµµετοχές
λογιστικοποιηµένες µε τη µέθοδο της καθαρής
θέσης
Κέρδη προ φόρων
Φόροι
Κέρδη µετά φόρων

8

Αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Bασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (€)

9

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 ως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα πρέπει να διαβάζονται
µαζί µε τις ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.
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Ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων (ανέλεγκτη)
31 ∆εκεµβρίου 2010
31 ∆εκεµβρίου 2009
Κέρδη µετά φόρων
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση:
Κέρδη/ (ζηµίες) αποτίµησης κατά τη χρήση
(Κέρδη) / ζηµίες αποτίµησης διαθεσίµων προς πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που µεταφέρθηκαν στα
αποτελέσµατα χρήσεως κατά τη χρήση
Αντιστάθµιση κινδύνου ταµειακών ροών:
Ποσά από ζηµίες κατά τη χρήση
Ποσά από ζηµίες / (κέρδη) που µεταφέρθηκαν στα
αποτελέσµατα κατά τη χρήση
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 τη χρήση, µετά από φόρους
Συνολικά έσοδα για τη χρήση
Αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

€ εκατ.

€ εκατ.

434,9

421,6

0,5

(0,1 )

(2,8 )

6,5

(11,3 )

(6,4 )

2,0
181,5

(9,7 )
(79,5 )

1,4

(0,7 )

0,3
171,6
606,5

3,2
(86,7 )
334,9

590,7
15,8
606,5

315,1
19,8
334,9

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 ως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα πρέπει να διαβάζονται
µαζί µε τις ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.
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Ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου (ανέλεγκτη)

Καθαρές πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτά κέρδη

∆΄ Τρίµηνο 2010

∆΄ Τρίµηνο 2009

Σηµ.

€ εκατ.

€ εκατ.

3

1.494,9
(933,0 )
561,9

1.393,1
(847,4 )
545,7
(485,4 )
(20,2 )
22,8
(482,8 )

Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα αναδιάρθρωσης
Λοιπά κονδύλια
Συνολικά λειτουργικά έξοδα

6
6

(500,7 )
(17,2 )
(517,9 )

Λειτουργικά κέρδη

3

44,0

62,9

7

2,3
(23,5 )
(21,2 )

2,0
(17,0 )
(15,0 )

22,8

(4,4 )
43,5

(0,8 )
22,0

(30,3 )
13,2

20,1
1,9
22,0

3,1
10,1
13,2

0,05
0,05

0,01

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Αναλογία αποτελεσµάτων από συµµετοχές
λογιστικοποιηµένες µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης
Κέρδη προ φόρων
Φόροι
Κέρδη µετά φόρων

8

Αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Bασικά κέρδη ανά µετοχή (€)
Αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (€)

9
9

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 ως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα πρέπει να διαβάζονται
µαζί µε τις ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.
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Ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων (ανέλεγκτη)

Κέρδη µετά φόρων για την περίοδο
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση:
Ζηµίες αποτίµησης κατά την περίοδο
Ζηµίες αποτίµησης διαθεσίµων προς πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που µεταφέρθηκαν στα
αποτελέσµατα χρήσεως
Αντιστάθµιση κινδύνου ταµειακών ροών:
Ποσά από (ζηµίες) / κέρδη κατά την περίοδο
Ποσά από 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
Αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

∆΄ Τρίµηνο 2010
€ εκατ.

∆΄ Τρίµηνο 2009
€ εκατ.

22,0

13,2

-

(0,7 )

-

2,3

(1,2 )

4,2

0,9
58,7

0,3
11,4

0,6

0,2

-

(1,0 )

59,0
81,0

16,7
29,9

77,2
3,8
81,0

19,5
10,4
29,9

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 ως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα πρέπει να διαβάζονται
µαζί µε τις ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.
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Ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (ανέλεγκτη)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Μετοχές εκδοθείσες προς
υπαλλήλους που εξάσκησαν
δικαιώµατα προαίρεσης
Παροχές µετοχών σε υπαλλήλους:
∆ικαιώµατα προαίρεσης
Αγορά ιδίων µετοχών
Υιοθέτηση του ευρώ από την
Σλοβακία
Κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού
υπέρ το άρτιο
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
(καθαρά από φόρους €1,2 εκατ.)
Επιστροφή κεφαλαίου στους
µετόχους
Συναλλαγµατικές διαφορές που
µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα
εις νέον
Σχηµατισµός αποθεµατικών
Ελάχιστο υποχρεωτικό µέρισµα
Μερίσµατα
Συνολικά έσοδα για τη χρήση,
µετά φόρων1
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009
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 τη χρήση,
µετά φόρων2
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

1

Μετοχικό
κεφάλαιο
€ εκατ.
182,7

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.
1.665,0
(191,9 )
366,7
818,2

0,1

1,7

-

-

-

-

(16,6 )
-

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

Σύνολο
€ εκατ.
2.840,7

€ εκατ.
90,1

€ εκατ.
2.930,8

-

-

-

1,8

-

1,8

-

6,4
-

-

6,4
(16,6)

-

6,4
(16,6)

-

9,5

-

-

-

-

-

-

(9,5 )

548,1

(548,1 )

-

-

-

-

-

(4,8 )

-

-

-

-

(4,8)

-

(4,8)

-

-

-

(546,4)

-

(546,4)

(548,1)

-

1,7

-

-

-

182,8

1.113,8

0,3

5,4

-

-

-

-

-

-

183,1

1.119,2

(14,9 )

(30,1 )
(77,6 )
(309,1 )

2,2
(6,5 )
368,8

30,1
(2,2)
(41,6)
(61,4)

(41,6)
(61,4)

(7,2 )

(41,6)
(68,6)

399,2
1.151,8

315,1
2.493,2

19,8
102,7

334,9
2.595,9

-

-

-

5,7

-

5,7

-

6,7
0,2
-

-

6,7
0,2
(42,3)

-

6,7
0,2
(42,3)

-

1,1
-

11,0

(1,1)
(11,0)

-

-

-

(68,1)

(42,3 )

(57,2 )

178,8
(129,2 )

(11,3 )
375,4

423,2
1.494,8

-

-

(68,1)
590,7
2.986,1

(3,7 )
(5,0 )
15,8
109,8

(3,7)
(73,1)
606,5
3.095,9

Το ποσό των ζηµιών €77,6 εκατ. για το 2009 που περιλαµβάνεται στις συναλλαγµατικές διαφορές αντιπροσωπεύει τις ζηµίες €76,9 εκατ. των ιδιοκτητών της µητρικής
εταιρείας, καθώς και το ποσό €0,7 εκατ. από ζηµίες συµµετοχών λογιστικοποιηµένων µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Το ποσό που συµπεριλήφθηκε στα λοιπά αποθεµατικά ύψους €6,5 εκατ. ζηµία για τη χρήση 2009, αντιπροσωπεύει ζηµίες από την αντιστάθµιση κινδύνου ταµειακών ροών
ύψους €16,1 εκατ., (από τα οποία €6,4 εκατ. αντιπροσωπεύουν ζηµίες για τη χρήση και €9,7 εκατ. αντιπροσωπεύουν κέρδη αποτίµησης που επαναταξινοµήθηκαν στα
αποτελέσµατα χρήσης), κέρδη αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση ύψους €6,4 εκατ., (από τα οποία €0,1 εκατ. αντιπροσωπεύουν ζηµίες
για τη χρήση και €6,5 εκατ. ζηµιές αποτίµησης που µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης) και το έσοδο από τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος ύψους €3,2 εκατ.
Τα έσοδα των €19,8 εκατ. που περιλαµβάνονται στα δικαιώµατα µειοψηφίας για το 2009 αντιπροσωπεύουν το µερίδιο των δικαιωµάτων µειοψηφίας στις ζηµίες από
συναλλαγµατικές διαφορές, ύψους €2,6 εκατ., και στα κέρδη εις νέον, ύψους €22,4 εκατ.

2

Το ποσό των κερδών €178,8 εκατ. που περιλαµβάνεται στις συναλλαγµατικές διαφορές του 2010 αντιπροσωπεύει τα κέρδη €177,4 εκατ. των ιδιοκτητών της µητρικής
εταιρείας ,καθώς και ποσό €1,4 εκατ. από κέρδη συµµετοχών λογιστικοποιηµένων µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Το ποσό που συµπεριλήφθηκε στα λοιπά αποθεµατικά ύψους €11,3 εκατ. ζηµίες για τη χρήση 2010, αποτελείται από τις ζηµίες αποτίµησης των διαθεσίµων προς πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ύψους €2,3 εκατ. (από τα οποία €0,5 εκατ. αντιπροσωπεύουν κέρδη αποτίµησης για τη χρήση και €2,8 εκατ. κέρδη αποτίµησης που
µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης), ζηµίες από την αντιστάθµιση κινδύνου ταµειακών ροών ύψους €9,3 εκατ. (από τα οποία €11,3 εκατ. αντιπροσωπεύουν ζηµίες
αποτίµησης για τη χρήση και €2,0 εκατ. ζηµίες αποτίµησης που µεταφέρθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης) και τη πίστωση του σχετικού αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος
ο οποίος ανέρχεται στα €0,3 εκατ.
Τα έσοδα των €15,8 εκατ. που περιλαµβάνονται στα δικαιώµατα µειοψηφίας για το 2010 αντιπροσωπεύουν το µερίδιο των δικαιωµάτων µειοψηφίας στα κέρδη από
συναλλαγµατικές διαφορές, ύψους €4,1 εκατ., και στα κέρδη εις νέον, ύψους €11,7 εκατ.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 ως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα πρέπει να διαβάζονται
µαζί µε τις ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.

Αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2010
9 Φεβρουαρίου 2011
Σελίδα 23 από 35

Ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση ταµειακών ροών (ανέλεγκτη)

Σηµ.
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη µετά φόρων
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
Ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση,
που µεταφέρθηκαν από τα ίδια κεφάλαια

7

4
4

31 ∆εκεµβρίου 2010

31 ∆εκεµβρίου 2009

€ εκατ.

€ εκατ.

434,9
75,7

421,6
72,8

(2,5 )
136,9
387,8
6,7
7,1

1,9
142,5
360,7
6,4
6,9

1.046,6

6,5
1.019,3

Ζηµίες από πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων
(Αύξηση) / µείωση εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων
Καταβεβληµένοι φόροι
Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

13,2
(41,4 )
(24,0 )
134,5
(141,0 )
987,9

10,5
39,1
30,1
(12,5 )
(89,3 )
997,2

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων
Πληρωµές για αγορές ασώµατων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Καθαρές εισπράξεις από / (πληρωµές για) επενδύσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές εισπράξεις από απόκτηση θυγατρικών
Καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(376,2 )
(15,8 )
12,0
7,2
7,3
(365,5 )

(383,9 )
(0,5 )
18,2
(4,7 )
10,5
17,5
(342,9 )

(42,3 )

(546,3 )
(6,0 )
(16,6 )

5,7
(109,0 )

1,8
(107,6 )

(3,7 )
(263,9 )
(75,2 )

(308,2 )
(85,3 )

33,0
(72,3 )

(75,1 )

(527,7 )

(1,143,3 )

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους
Έξοδα που σχετίζονται µε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Πληρωµές για αγορά ιδίων µετοχών
Εισπράξεις από έκδοση µετοχών σε υπαλλήλους λόγω άσκησης
δικαιωµάτων προαίρεσης
Μερίσµατα καταβληθέντα στους ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας
και σε µετόχους µειοψηφίας
Αγορά µετοχών από µετόχους µειοψηφίας
Καθαρή µείωση στο δανεισµό
Εξόφληση υποχρεώσεων κεφαλαίου χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Εισπράξεις από πωλήσεις συµβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων
αναφορικά µε την εύλογη αξία
Τόκοι καταβληθέντες
Καθαρές ταµειακές εκροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες

7

Αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων
Μεταβολή στα χρηµατικά διαθέσιµα
Χρηµατικά διαθέσιµα την 1 Ιανουαρίου
Αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων
Επίδραση µεταβολών συναλλαγµατικών ισοτιµιών
στα χρηµατικά διαθέσιµα
Χρηµατικά διαθέσιµα την 31 ∆εκεµβρίου 2010

5

94,7

(489,0 )

232,0
94,7
(0,6 )

724,6
(489,0 )
(3,6 )

326,1

232,0

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 ως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος και θα πρέπει να διαβάζονται
µαζί µε τις ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις.
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Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (ανέλεγκτες)

1.

Λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 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 2009, µε εξαίρεση τα ακόλουθα
νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2010: ∆ιεθνές
Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧA») 3, Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8,
Λειτουργικοί
Τοµείς
∆ραστηριότητας,
∆ιεθνές
Λογιστικό
Πρότυπο
(«∆ΛΠ») 27, Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 36, Αποµείωση Αξίας
Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού, ∆ΛΠ 38, Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού, ∆ιερµηνεία
του Συµβουλίου των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 17, ∆ιανοµές Μη-Ταµειακών Περιουσιακών
Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες. Κανένα από αυτά τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και
διερµηνείες δεν είχε σηµαντική επίδραση στην τρέχουσα ή προγενέστερες περιόδους.
Αυτές οι 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 συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τις περιόδους
που παρουσιάζονται. Οι συνοπτικές αυτές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να
διαβαστούν σε συνδυασµό µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2009, οι οποίες
περιλαµβάνουν µία πλήρη περιγραφή των λογιστικών αρχών του Οµίλου.
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Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (ανέλεγκτες)

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 τη µετατροπή τους σε ευρώ είναι:
Συναλλαγµατική ισοτιµία κλεισίµατος
Μέση συναλλαγµατική ισοτιµία
31 ∆εκεµβρίου 2010 31 ∆εκεµβρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου 2010 31 ∆εκεµβρίου 2009
1,32
1,31
∆ολάριο ΗΠΑ
1,40
1,44
0,85
0,85
Στερλίνα Αγγλίας
0,89
0,90
4,01
3,99
Ζλότυ Πολωνίας
4,34
4,15
Νάιρα Νιγηρίας
206,76
196,01
196,41
213,71
276,38
279,30
Φιορίνι Ουγγαρίας
279,86
272,70
1,38
1,25
Ελβετικό Φράγκο
1,51
1,49
40,11
39,95
Ρωσικό Ρούβλι
44,18
43,33
4,22
4,29
Ρουµανικό Λέι
4,23
4,21
10,49
10,50
Ουκρανικό χρίβνια
10,92
11,47

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:
∆’ Τρίµηνο
2010
2009
Όγκος σε κιβώτια (εκατ.)
Αναπτυγµένες χώρες
Αναπτυσσόµενες χώρες
Αναδυόµενες χώρες
Συνολικός όγκος
Κύκλος Εργασιών (€ εκατ.)
Αναπτυγµένες χώρες
Αναπτυσσόµενες χώρες
Αναδυόµενες χώρες
Συνολικός κύκλος εργασιών

Χρήση
2010

2009

165,3
90,9
224,3
480,5

162,9
84,0
205,4
452,3

718,2
391,7
990,1
2.100,0

743,2
388,3
937,8
2.069,3

632,7
251,3
610,9
1.494,9

634,2
237,9
521,0
1.393,1

2.834,6
1.140,0
2.819,0
6.793,6

2.927,8
1.149,1
2.466,7
6.543,6
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3.

Πληροφόρηση ανά τοµέα (συνέχεια)

Προσαρµοσµένο EBITDA (€ εκατ.)
Αναπτυγµένες χώρες
Αναπτυσσόµενες χώρες
Αναδυόµενες χώρες
Σύνολο προσαρµοσµένου EBITDA
Λειτουργικά κέρδη (€ εκατ.)
Αναπτυγµένες χώρες
Αναπτυσσόµενες χώρες
Αναδυόµενες χώρες
Σύνολο λειτουργικών κερδών
Κονδύλια συµφωνίας (€ εκατ.)
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Αναλογία αποτελεσµάτων από
συµµετοχές λογιστικοποιηµένες µε
τη µέθοδο της καθαρής θέσης
Φορολογία
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη περιόδου µετά φόρων
αναλογούντα στους ιδιοκτήτες
της µητρικής εταιρείας

∆’ Τρίµηνο
2010
2009

Χρήση
2010

2009

54,9
30,4
72,3

59,7
26,8
76,0

404,6
163,9
478,1

425,7
165,0
428,6

157,6

162,5

1.046,6

1.019,3

17,6
9,0
17,4
44,0

27,4
2,8
32,7
62,9

265,5
89,2
290,3
645,0

297,6
86,3
254,9
638,8

(21,2)

(15,0)

(75,7)

(72,8)

(0,8)
(1,9)

(4,4)
(30,3)
(10,1)

2,5
(136,9)
(11,7)

(1,9)
(142,5)
(22,4)

423,2

399,2

20,1

3,1

Χρήση
Σύνολο Ενεργητικού (€ εκατ.)
Αναπτυγµένες αγορές
Αναπτυσσόµενες αγορές
Αναδυόµενες αγορές
∆ιοικητικές υπηρεσίες Οµίλου / απαιτήσεις µεταξύ τοµέων
Σύνολο ενεργητικού

4.

2010

2009

3.657,3
1.026,8
2.570,0
(22,7)
7.231,4

3.512,1
1.059,1
2.421,2
(195,6)
6.796,8

Ενσώµατα και ασώµατα πάγια στοιχεία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Μειώσεις
Περιουσιακά στοιχεία που επαναταξινοµήθηκαν από τα
κατεχόµενα προς πώληση
Περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση
Αποσβέσεις / αποµειώσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010

Ενσώµατα
πάγια στοιχεία
€ εκατ.
2.961,3
445,3
(7,6 )

Ασώµατα
πάγια στοιχεία
€ εκατ.
1.874,1
27,7
(0,9 )

0,4
(1,2 )
(387,8 )
112,5
3.122,9

(7,1 )
73,1
1.966,9
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5.

Καθαρός δανεισµός
Χρήση

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Χρηµατικά διαθέσιµα
Καθαρός δανεισµός

2010
€ εκατ.
1.656,4
535,1
(326,1 )
1.865,4

2009
€ εκατ.
2.100,6
307,0
(232,0 )
2.175,6

Η καθαρή δανειακή θέση του Οµίλου βελτιώθηκε κατά €310,2 εκατ. συγκριτικά µε αυτήν της
31 ∆εκεµβρίου 2009, κυρίως λόγω της δηµιουργίας σηµαντικών ταµειακών ροών. Οι
µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά €444,2 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσµα της
ταξινόµησης στα βραχυπρόθεσµα δάνεια, του οµολόγου ύψους €500 εκατ. του Οµίλου το οποίο λήγει
στις 15 Ιουλίου 2011. Ως αποτέλεσµα της επιτυχηµένης ολοκλήρωσης της πρότασης για εξαγορά του
εν λόγω οµολόγου το ∆εκέµβριο του 2010, µόνον €301 εκατ. παρέµειναν ως υπόλοιπο στα
βραχυπρόθεσµα δάνεια. Τα χρηµατικά διαθέσιµα του Οµίλου αυξήθηκαν κατά €94,1 εκατ. κατά τη
διάρκεια της χρήσης.
Στις 7 Ιουλίου 2010, ο φορέας παροχής αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας Standard & Poor's
αξιολόγησε µε "A" το µακροπρόθεσµο και µε "A-1" το βραχυπρόθεσµο πιστωτικό δείκτη της
Coca-Cola Τρία Έψιλον, καθώς και την σταθερή της προοπτική. Η µακροπρόθεσµη αξιολόγηση για
τα πρωτεύοντα µη εγγυηµένα δάνεια υποβιβάστηκε στο “Α-” στις 16 Νοεµβρίου 2010. Η αξιολόγηση
του φορέα παροχής αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας Moody's δεν έχει µεταβληθεί, αλλά
παραµένει "A3" για το µακροπρόθεσµο και "P2" για το βραχυπρόθεσµο πιστωτικό δείκτη της
Εταιρείας, και η προοπτική παραµένει σταθερή.

6.

Έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπά κονδύλια

Τα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν σε €36,7 εκατ. προ φόρων για τη χρήση 2010 και σε €17,2 εκατ.
προ φόρων για το τέταρτο τρίµηνο του 2010. Ο Όµιλος αναγνώρισε €25,7 εκατ., €2,3 εκατ. και €8,7
εκατ. για έξοδα αναδιάρθρωσης στις αναπτυγµένες, αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες αγορές
αντίστοιχα, κατά τη χρήση 2010. Κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2010, ο όµιλος αναγνώρισε €13,3
εκατ., €0,7 εκατ. και €3,2 εκατ. για έξοδα αναδιάρθρωσης στις αναπτυγµένες, αναπτυσσόµενες και
αναδυόµενες αγορές αντίστοιχα. Τα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν σε €44,9 εκατ. προ φόρων για
τη χρήση 2009 και σε €20,2 εκατ. προ φόρων για το τέταρτο τρίµηνο του 2009. Ο Όµιλος αναγνώρισε
€29,9 εκατ., €10,8 εκατ. και €4,2 εκατ. για έξοδα αναδιάρθρωσης στις αναπτυγµένες,
αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες αγορές αντίστοιχα, κατά τη χρήση 2009, από τα οποία €9,6 εκατ.,
€9,5 εκατ. και €1,1 εκατ. αναγνωρίστηκαν στο τέταρτο τρίµηνο.
Στις 19 ∆εκεµβρίου 2008, το εργοστάσιο παραγωγής στην πόλη Μπενίν της Νιγηρίας, ιδιοκτησία της
εταιρείας Nigerian Bottling Company plc, στην οποία ο Όµιλος µετέχει µε µερίδιο 66%, υπέστη
σηµαντικές ζηµιές από πυρκαγιά. Έναντι των εν λόγω ζηµιών, το ∆εκέµβριο του 2008 διενεργήθηκε
αποµείωση της αξίας ορισµένων στοιχείων ενεργητικού η οποία ανήλθε στο συνολικό ποσό των
€15,8 εκατ. Κατά τη χρήση 2009, €32,8 εκατ. εισπράχθηκαν από τους ασφαλιστές της Εταιρείας, από
τα οποία €22,8 εκατ. εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριµήνου του 2009 (µηδέν για τη
χρήση 2010).
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7.

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρήση
2010
€ εκατ.

Χρεωστικοί τόκοι
Καθαρές ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές
Πιστωτικοί τόκοι
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

82,7
0,4
(7,4 )
75,7
∆΄ Τρίµηνο 2010
€ εκατ.

Χρεωστικοί τόκοι
Καθαρές ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές
Πιστωτικοί τόκοι
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

23,3
0,2
(2,3 )
21,2

2009
€ εκατ.

78,5
3,7
(9,4 )
72,8
∆΄ Τρίµηνο 2009
€ εκατ.
17,0
(2,0 )
15,0

Κατά το 2010, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προσάρµοσε τη θέση της σχετικά µε τα επιτόκια, µε σκοπό
να µειώσει την έκθεσή της στις διακυµάνσεις του Euribor και ως αποτέλεσµα να σταθεροποιήσει τους
µελλοντικούς χρεωστικούς τόκους. Αυτό επιτεύχθη µέσω της αναδιάρθρωσης των όρων των
επιτοκίων των συµβάσεων ανταλλαγής νοµισµάτων που σχετίζονται µε τα οµόλογα εκφρασµένα σε
∆ολάρια ΗΠΑ, αξίας $900 εκατ. και ρευστοποιώντας συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων συνολικής
ονοµαστικής αξίας €792,5 εκατ. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που προκάλεσε την αύξηση των
καθαρών χρηµατοοικονοµικών εξόδων το 2010 κατά €2,9 εκατ., σε σύγκριση µε το 2009, παρά τα
χαµηλότερα κατά µέσο όρο επίπεδα δανεισµού κατά την διάρκεία του 2010.
Ως αποτέλεσµα της ρευστοποίησης συµβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων, η Coca-Cola Τρία Έψιλον
έλαβε €48,5 εκατ., εκ των οποίων €15,5 εκατ. αφορούν καθαρούς σωρευτικούς τόκους εισπρακτέους
και €33,0 εκατ. αφορούν την εύλογη αξία των συµβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων.
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριµήνου του 2010, τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα ήταν
υψηλότερα κατά €6,2 εκατ. σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, αφενός
εξαιτίας της σταθεροποίησης των επιτοκίων που είχαν αναληφθεί νωρίτερα µέσα στο 2010 και
αφετέρου εξαιτίας της καθαρής επίδρασης της πρότασης εξαγοράς του οµολόγου ύψους €500 εκατ.,
το οποίο λήγει το 2011.

8.

Φορολογία

Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής του Οµίλου µπορεί να διαφέρει από τον ελληνικό
φορολογικό συντελεστή 24% ως συνέπεια ορισµένων παραγόντων, οι σηµαντικότεροι από τους
οποίους είναι οι φορολογικοί συντελεστές στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος, η µη
έκπτωση συγκεκριµένων δαπανών, η µη φορολόγηση ορισµένων εσόδων και η επιβολή άλλων
εφάπαξ φόρων.
Στις 6 Μαΐου 2010 η Ελληνική Κυβέρνηση έθεσε σε ισχύ το νόµο περί «Έκτακτης, Εφάπαξ Εισφοράς
Κοινωνικής Ευθύνης», (Νόµος 3845/2010). Σύµφωνα µε το άρθρο 5 η «Έκτακτη, Εφάπαξ Εισφορά
Κοινωνικής Ευθύνης» που επιβάλλεται αναδροµικά στο συνολικό καθαρό εισόδηµα της χρήσης 2009
είναι €21,2 εκατ. και καταχωρήθηκε στα τρέχοντα φορολογικά έξοδα του δευτέρου τριµήνου του
2010.
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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 που βρίσκονται σε
κυκλοφορία κατά την εκάστοτε περίοδο (χρήση 2010: 363.320.142, ∆’ τρίµηνο 2010: 362.598.178 ,
χρήση 2009: 364.868.713, ∆’ τρίµηνο 2009: 364.290.316). 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 του 2009, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της Coca-Cola Τρία Έψιλον εκδίδοντας 5.751 και 131.227 νέες κοινές µετοχές, όπως ανακοινώθηκε
στις 28 Αυγούστου και 23 Νοεµβρίου 2009 αντίστοιχα, ως συνέπεια της άσκησης δικαιωµάτων
προαίρεσης εκ µέρους δικαιούχων των προγραµµάτων διάθεσης µετοχών της Coca-Cola Τρία
Έψιλον. Οι συνολικές εισπράξεις από την έκδοση των µετοχών ανήλθαν σε €1,8 εκατ.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010, ως συνέπεια της άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης εκ µέρους
δικαιούχων των προγραµµάτων 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.
Την 31 ∆εκεµβρίου 2010, το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε €183,1 εκατ. και αποτελείται από
366.136.440 µετοχές µε ονοµαστική αξία €0,50 έκαστη.
Επιστροφή κεφαλαίου
Στις 18 Σεπτεµβρίου 2009, η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε πρόταση για αναδιάρθρωση του
κεφαλαίου, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την επιστροφή κεφαλαίου ύψους περίπου €548,1 εκατ.
στους µετόχους της, δηλαδή €1,50 ανά µετοχή. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
16 Οκτωβρίου 2009, οι µέτοχοι ενέκριναν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Coca-Cola Τρία
Έψιλον κατά €548,1 εκατ., µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιο, αυξάνοντας την
ονοµαστική αξία των µετοχών κατά €1,50 ανά µετοχή. Ως αποτέλεσµα η ονοµαστική αξία κάθε
µετοχής αυξήθηκε από €0,50 σε €2,00.
Στην ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι µέτοχοι επίσης ενέκριναν τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου
της Coca-Cola Τρία Έψιλον κατά €548,1 εκατ., µέσω της µείωσης της ονοµαστικής αξίας των
µετοχών κατά €1,50 ανά µετοχή. Κατά συνέπεια, η ονοµαστική αξία των µετοχών µειώθηκε από
€2,00 σε €0,50 ανά µετοχή και το αντίστοιχο ποσό κεφαλαίου επιστράφηκε στους µετόχους σε
µετρητά. Κατόπιν της έγκρισης των µετόχων και του αρµόδιου υπουργείου, η Coca-Cola Τρία Έψιλον
πραγµατοποίησε την επιστροφή κεφαλαίου την 2 ∆εκεµβρίου 2009. Η επιστροφή κεφαλαίου
χρηµατοδοτήθηκε µε συνδυασµό µετρητών και νέου δανεισµού.

Αποτελέσµατα χρήσης που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2010
9 Φεβρουαρίου 2010
Σελίδα 30 από 35

Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (ανέλεγκτες)

10.

Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια)

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. Με βάση την κεφαλαιοποίηση της Coca-Cola Τρία
Έψιλον εκείνη την περίοδο, µπορούν να αγορασθούν 18.270.104 µετοχές της Εταιρείας κατ’ ανώτατο
όριο. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, η κατώτατη τιµή αγοράς είναι ένα ευρώ (€1,00) ανά µετοχή και η
ανώτατη τιµή αγοράς είναι είκοσι ευρώ (€20,00) ανά µετοχή και αγορές µπορούν να
πραγµατοποιηθούν µέχρι τις 26 Απριλίου 2011.
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η υλοποίηση ενός εγκεκριµένου προγράµµατος αγοράς ιδίων
µετοχών δεν είναι υποχρεωτική. 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. Η επαναγορά µετοχών θα εξαρτηθεί
από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη άλλων
επενδυτικών ευκαιριών και η διαθεσιµότητα κεφαλαίων.
Ίδιες µετοχές
Την 31 ∆εκεµβρίου 2010, η Eταιρεία κατείχε 3.430.135 ίδιες µετοχές οι οποίες είχαν αγοραστεί στο
πλαίσιο του προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών, αξίας €57,2 εκατ. Ως αποτέλεσµα, ο αριθµός των
µετοχών σε κυκλοφορία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 ανερχόταν σε 362.706.305. ∆εν πραγµατοποιήθηκε
µεταγενέστερα άλλη αγορά ιδίων µετοχών µέχρι την 9 Φεβρουαρίου 2011.

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 91,2% την 31 ∆εκεµβρίου 2010.
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 €94 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 που πληρώθηκε µέχρι
την 31 ∆εκεµβρίου 2010, ποσού €102,0 εκατ.
Τα καθαρά αποτελέσµατα της µητρικής εταιρείας δεν απαιτούν 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

Στις 25 Ιανουαρίου 2002, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέδωσε µια απόφαση µε την οποία
επέβαλε χρηµατική ποινή στην Εταιρεία ύψους περίπου €2,9 εκατ. αναφορικά µε ορισµένες πρακτικές
εκπτώσεων και απαίτησε όπως γίνουν αλλαγές στις εµπορικές πρακτικές αναφορικά µε την
τοποθέτηση ψυκτικών µηχανηµάτων σε συγκεκριµένες τοποθεσίες και την παροχή χρήσης αυτών των
µηχανηµάτων χωρίς αντάλλαγµα. Στις 16 Ιουνίου 2004 η χρηµατική ποινή µειώθηκε µετά από
προσφυγή σε €1,8 εκατ. Στις 29 Ιουνίου 2005, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, ζήτησε την
παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις εµπορικές πρακτικές της Εταιρείας, µετά από παράπονα τρίτων
σχετικά µε το βαθµό συµµόρφωσης της Εταιρείας µε την απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2002. Στις 7
Οκτωβρίου 2005 επιδόθηκε στην Εταιρεία ειδοποίηση να παρουσιαστεί ενώπιον της Ελληνικής
Επιτροπής
Ανταγωνισµού.
Στις 14 Ιουνίου 2006, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέδωσε απόφαση επιβάλλοντας χρηµατική
ποινή €5.869 για κάθε µέρα καθυστέρησης συµµόρφωσης της Εταιρείας µε την απόφαση της
25 Ιανουαρίου 2002. Στις 31 Αυγούστου 2006, η Εταιρεία κατέθεσε ποσό €8,9 εκατ., το οποίο αποτελεί
το ποσό της χρηµατικής ποινής και του αναλογούντος φόρου στις Ελληνικές Αρχές. Ως αποτέλεσµα
αυτής της καταβολής, η Εταιρεία αύξησε την πρόβλεψη στη χρήση 2006. Στις 23 Νοεµβρίου 2007, το
Εφετείο εν µέρει επικύρωσε και εν µέρει ανέτρεψε την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής
Ανταγωνισµού, µειώνοντας το πρόστιµο σε €5,9 εκατ. Η µείωση του ποσού του προστίµου κατά
€2,8 εκατ. αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα χρήσης του 2007. Η Εταιρεία έχει ασκήσει αναίρεση στο
Συµβούλιο της Επικρατείας κατά της εν λόγω απόφασης του Εφετείου ως προς το τµήµα που εν µέρει
επικυρώνει το πρόστιµο. Η Εταιρεία πιστεύει ότι διαθέτει ουσιαστικά νοµικά επιχειρήµατα για την
αναίρεση που ασκήθηκε κατά της απόφασης του Εφετείου. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού και
ένας από τους ανταγωνιστές της Εταιρείας έχουν επίσης ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου. Οι υποθέσεις εκκρεµούν ακόµα ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Σε σχέση µε την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού της 25 Ιανουαρίου 2002, ένας
από τους ανταγωνιστές µας κατάθεσε αγωγή διεκδικώντας αποζηµίωση η οποία ανέρχεται στο ποσό
των €7,7 εκατ. Το δικαστήριο εκδίκασε την υπόθεση στις 21 Ιανουαρίου 2009 και απέρριψε την
αγωγή. Ο ενάγων έχει εφεσιβάλλει την απόφαση. Επί του παρόντος, δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί η τελική έκβαση της αγωγής ή να ποσοτικοποιηθεί η πιθανότητα ή η σηµαντικότητα
οποιασδήποτε πιθανής υποχρέωσης που προκύπτει από αυτή. Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει
πρόβλεψη για την υπόθεση.
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13.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις (συνέχεια)

Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2010, η Σερβική Επιτροπή Ανταγωνισµού ξεκίνησε µία έρευνα για τις
εµπορικές πρακτικές που ακολουθεί η σερβική θυγατρική της Εταιρείας για πιθανή κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της διανοµής αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών. Η
επιτροπή δηµοσίευσε µία πρόσκληση για σχόλια από τρίτα µέρη. Επί του παρόντος, δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί η τελική έκβαση της έρευνας ή να ποσοτικοποιηθεί η πιθανότητα ή η
σηµαντικότητα οποιασδήποτε πιθανής υποχρέωσης που προκύπτει από αυτή.
Η Εταιρεία εµπλέκεται επίσης σε διάφορες άλλες νοµικές υποθέσεις. Η διοίκηση πιστεύει ότι
οποιαδήποτε υποχρέωση προκύψει για την Εταιρεία, ως αποτέλεσµα των νοµικών αυτών
υποθέσεων, δεν θα έχει σηµαντική δυσµενή επίπτωση στα αποτελέσµατα χρήσης, στις ταµειακές
ροές ή στη συνολική χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, ως σύνολο.
Οι φορολογικές δηλώσεις της µητρικής εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της υπόκεινται συνήθως
σε περιοδικούς φορολογικούς ελέγχους στις περισσότερες από τις περιοχές στις οποίες
δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Οι έλεγχοι αυτοί µπορούν να επιφέρουν επιπρόσθετους φόρους. Η
Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για τυχόν επιπρόσθετους φόρους που θα προκύψουν από τους
φορολογικούς ελέγχους αυτούς, στο βαθµό που η υποχρέωση αυτή είναι πιθανή και µπορεί να
εκτιµηθεί αξιόπιστα.

14.

Αριθµός προσωπικού

Ο µέσος όρος των συγκρινόµενων µε πλήρη απασχόληση εργαζοµένων για τη χρήση 2010 ήταν
42.505 άτοµα (44.231 για τη χρήση 2009).

15.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

α) The Coca-Cola Company (‘TCCC’)
Την 31 ∆εκεµβρίου 2010, η The Coca-Cola Company και οι θυγατρικές της (συνολικά «TCCC»)
κατείχε εµµέσως το 23,3% (2009: 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 της χρήσης και του τέταρτου τριµήνου του 2010 ανήλθαν αντίστοιχα σε
€1.372,9 εκατ. και €296,5 εκατ. (€1.283,6 εκατ. και €267,4 εκατ. τις αντίστοιχες περιόδους του
προηγούµενου έτους). Οι συνολικές καθαρές συνεισφορές που ελήφθησαν από την ΤCCC ως
κίνητρα προώθησης πωλήσεων κατά τη διάρκεια των ίδιων περιόδων ανήλθαν σε €60,8 εκατ. και
€25,0 εκατ. αντίστοιχα (€56,9 εκατ. και €22,5 εκατ. τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου
έτους). Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όµιλος αγόρασε δικαιώµατα χρήσης εµπορικών σηµάτων
αξίας €4,4 εκατ. (2009: µηδέν) και εισέπραξε €4,9 εκατ. (2009: µηδέν) από την πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση στην TCCC.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης και τέταρτου τριµήνου του 2010, ο Όµιλος δεν πραγµατοποίησε κανένα
κέρδος ή ζηµία από πωλήσεις ενσώµατων παγίων στην TCCC (κέρδη €0,2 εκατ. και ζηµίες €0,3 εκατ.
τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους). Κατά τη διάρκεια της χρήσης και του τέταρτου
τριµήνου του 2010, ο Όµιλος πούλησε €19,0 εκατ. και €5,9 εκατ. ετοίµων προϊόντων και πρώτων
υλών στην TCCC (€20,5 εκατ. και €5,8 εκατ. τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους),
κατέγραψε λοιπά έσοδα από την TCCC €31,9 εκατ. και €6,6 εκατ. αντίστοιχα (€19,4 εκατ. και
€3,8 εκατ. τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους). Κατά τη διάρκεια της χρήσης και του
τέταρτου τριµήνου του 2010 δεν πραγµατοποιήθηκαν λοιπά έξοδα (€1,5 εκατ. και µηδέν κατά τις
αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους).
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15.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

α) The Coca-Cola Company (‘TCCC’) (συνέχεια)
Την 31 ∆εκεµβρίου 2010, ο Όµιλος είχε συνολική απαίτηση €53,8 εκατ. (€64,2 εκατ. την 31
∆εκεµβρίου 2009) από την TCCC, και συνολική υποχρέωση προς την TCCC €166,0 εκατ.
(€125,1 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 2009).

β) Kar-Tess Holding S.A.
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 44% (2009: 44%) της µητρικής εταιρείας της Kar-Tess Holding
S.A., η οποία την 31 ∆εκεµβρίου 2010 κατείχε το 23,3% (2009: 29,5%) του εκδοθέντος µετοχικού
κεφαλαίου της Coca-Cola Τρία Έψιλον.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης και του τέταρτου τριµήνου του 2010, ο Όµιλος πραγµατοποίησε αγορές
αξίας €101,0 εκατ. και €10,1 εκατ. αντίστοιχα (€58,8 εκατ. και €10,9 εκατ. τις αντίστοιχες περιόδους
του προηγούµενου έτους) σε ψυγεία, πρώτες ύλες και εµπορευµατοκιβώτια από την Frigoglass και
τις θυγατρικές της και διενήργησε συντηρήσεις και άλλα έξοδα ύψους €5,7 εκατ. και €2,2 εκατ.
αντίστοιχα (€5,3 εκατ. και €1,3 εκατ. τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους). Τα λοιπά
έσοδα από την Frigoglass κατά τη διάρκεια της χρήσης και του τέταρτου τριµήνου του 2010 ήταν
€0,5 εκατ. και €0,2 εκατ. αντίστοιχα (€0,7 εκατ. και €0,2 εκατ. για τις δύο αντίστοιχες περιόδους του
προηγούµενου έτους). Την 31 ∆εκεµβρίου 2010, η Coca-Cola Τρία Έψιλον όφειλε €13,9 εκατ.
(€3,6 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 2009) στην Frigoglass και είχε απαίτηση από αυτήν €1,2 εκατ.
(€4,7 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 2009).

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. Η Frigoglass έχει ποσοστό συµµετοχής που της
εξασφαλίζει τον έλεγχο της Frigoglass Industries Limited, µίας εταιρείας στην οποία η Coca-Cola Τρία
Έψιλον έχει 16% ποσοστό συµµετοχής µέσω της συµµετοχής της στην Nigerian Bottling Company
plc.
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15.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη (συνέχεια)

γ) Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Ο Όµιλος αγόρασε κατά τη διάρκεια της χρήσης και του τέταρτου τριµήνου του 2010 €102,1 εκατ. και
€19,5 εκατ. πρώτων υλών και έτοιµων προϊόντων αντίστοιχα (€82,1 εκατ. και €6,3 εκατ. τις
αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους), και πάγια περιουσιακά στοιχεία ύψους €0,3 εκατ.
κατά τη χρήση και €0,2 εκατ. το τέταρτο τρίµηνο του 2010 από λοιπά συνδεδεµένα µέρη (€0,6 εκατ.
και µηδέν τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους). Επιπλέον, ο Όµιλος εισέπραξε
€0,8 εκατ. και µηδέν κατά τη διάρκεια της χρήσης και για το τέταρτο τρίµηνο του 2010 αντίστοιχα
(€0,5 εκατ. και €0,2 εκατ. για τις δύο αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους) για έξοδα
προώθησης πωλήσεων που είχε πραγµατοποιήσει για λογαριασµό λοιπών συνδεδεµένων µερών.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης και του τέταρτου τριµήνου του 2010, ο Όµιλος πούλησε €1,3 εκατ. και
€0,2 εκατ. αντίστοιχα (µηδέν τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους) ετοίµων προϊόντων
σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χρήσης και του τέταρτου τριµήνου του
2010, ο Όµιλος πραγµατοποίησε λοιπά έξοδα ύψους €3,2 εκατ. και €1,7 εκατ. αντίστοιχα (€4,0 εκατ.
και €0,8 εκατ. τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους) και κατέγραψε έσοδα ύψους
€1,7 εκατ. κατά τη διάρκεια της χρήσης και €1,1 εκατ. κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριµήνου του
2010 από τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη (€0,7 εκατ. και €0,3 εκατ. τις αντίστοιχες περιόδους του
προηγούµενου έτους). Την 31 ∆εκεµβρίου 2010, ο Όµιλος όφειλε €5,8 εκατ. (€4,5 εκατ. την 31
∆εκεµβρίου 2009) και είχε απαίτηση €3,1 εκατ. (€1,8 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 2009) 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
31 ∆εκεµβρίου 2010, εκτός από την αµοιβή τους.
∆εν υπήρξαν άλλες σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο που έληξε την
31 ∆εκεµβρίου 2010.
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Όγκος πωλήσεων ανά χώρα για τις χρήσεις 2010, 2009 και 2008
Εκατοµµύρια κιβώτια
Αναπτυγµένες Αγορές
Αυστρία
Κύπρος
Ελλάδα
Ιταλία
∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας και
Βόρεια Ιρλανδία
Ελβετία
Σύνολο
Αναπτυσσόµενες Αγορές
Βαλτικές Χώρες
Κροατία
∆ηµοκρατία της Τσεχίας
Ουγγαρία
Πολωνία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σύνολο
Αναδυόµενες Αγορές
Αρµενία
Λευκορωσία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Βουλγαρία
Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
Μολδαβία
Νιγηρία
Ρουµανία
Ρωσία
Σερβία και Μαυροβούνιο
Ουκρανία
Σύνολο

Coca-Cola Τρία Έψιλον

2010

2009

%
µεταβολής
2010 -2009

2008

%
µεταβολής
2009 -2008

76,9
16,1
143,0
323,0

77,2
17,3
161,5
330,3

-7%
-11%
-2%

82,7
17,3
163,4
268,4

-7%
-1%
+23%

75,2
84,0
718,2

76,5
80,4
743,2

-2%
+4%
-3%

79,8
80,5
692,1

-4%
+7%

21,5
27,3
58,2
85,1
168,6
24,2
6,8
391,7

21,4
28,4
54,3
87,3
167,7
22,5
6,7
388,3

-4%
+7%
-3%
+1%
+8%
+1%
+1%

27,6
30,0
56,7
91,8
171,4
22,4
6,7
406,6

-22%
-5%
-4%
-5%
-2%
-5%

6,4
24,4
16,6
58,4

5,8
19,6
17,1
64,2

+10%
+24%
-3%
-9%

6,5
20,7
16,6
71,4

-11%
-5%
+3%
-10%

8,6
4,8
183,9
167,8
341,0
76,3
101,9
990,1

8,8
4,4
175,8
174,1
299,7
74,6
93,7
937,8

-2%
9,3
+9%
5,9
+5%
165,9
-4%
198,0
+14%
346,2
+2%
75,5
+9%
100,8
+6% 1.016,8

-5%
-25%
+6%
-12%
-13%
-1%
-7%
-8%

2.100,0

2.069,3

+1% 2.115,5

-2%

