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Αποτελέσµατα Χρήσης 2005
(σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης - ∆ΠΧΠ)

Πέµπτο συνεχόµενο έτος ισχυρής ανάπτυξης
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005
•

Όγκος πωλήσεων (χωρίς τις εξαγορές) 1,542 εκατ. κιβώτια, αύξηση 9% έναντι του
προηγουµένου έτους (µε τις εξαγορές ο όγκος πωλήσεων ανέρχεται σε: 1,578 εκατ.
κιβώτια, αύξηση 12% έναντι του 2004),

•

Σηµαντική βελτίωση στα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη (EBIT) σε €481 εκατ., αύξηση
11% έναντι του προηγουµένου έτους (15% έναντι του 2004 εάν συµπεριληφθούν οι
εξαγορές),

•

Συγκρίσιµα καθαρά κέρδη €304 εκατ. (δηµοσιευόµενα: €308 εκατ.), αύξηση 20% από το
προηγούµενο έτος,

•

Συγκρίσιµα κέρδη ανά µετοχή €1.28 (δηµοσιευόµενα: €1.29), αύξηση 20% από το
προηγούµενο έτος, (µε εξαγορές €1.34 ή αύξηση 26% από το προηγούµενο έτος),

•

Πέµπτο έτος ισχυρής ανάπτυξης του δείκτη απόδοσης κεφαλαίου (ROIC) ο οποίος
ανήλθε σε 9.4% ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον δείκτη του µέσου σταθµισµένου
κόστους κεφαλαίου µας (WACC) που είναι 9.0%.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
•

Όγκος πωλήσεων (εξαιρουµένων των εξαγορών) 353 εκατ. κιβώτια, αύξηση 8% έναντι
του 2004 (εάν συµπεριληφθούν οι εξαγορές: 367 εκατ. κιβώτια, αύξηση 12% έναντι του
2004),

•

Σηµαντική βελτίωση στα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη (EBIT) σε €42 εκατ., αύξηση
26% έναντι του προηγούµενου έτους (αύξηση 47% έναντι του 2004 εάν συµπεριληφθούν
οι εξαγορές),

•

Συγκρίσιµα καθαρά κέρδη €6 εκατ. (δηµοσιευόµενα: €8 εκατ.), έναντι ζηµίας €1 εκατ.
κατά το προηγούµενο έτος,

•

Συγκρίσιµα κέρδη ανά µετοχή (EPS) €0.02 (δηµοσιευόµενα: €0.03), ενώ εάν
συµπεριληφθούν οι εξαγορές τα συγκρίσιµα κέρδη ανά µετοχή (EPS) ανέρχονται σε
€0.05.

Ο κος ∆ώρος Κωνσταντίνου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον, έκανε την
εξής δήλωση:
«Είµαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να παρουσιάσουµε άλλο ένα έτος πολύ υψηλών
επιδόσεων, το πέµπτο συνεχόµενο από της ιδρύσεως της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Το 2005
αναλάβαµε πολλές πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν την ανάπτυξη της εταιρείας εστιάζοντας
κατά κύριο λόγο τις προσπάθειές µας στην υλοποίηση των εµπορικών µας στόχων, την
επέκταση της γκάµας προϊόντων µας και αποδίδοντας συνεχή έµφαση σε βελτιώσεις της
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αλυσίδας παραγωγής-διανοµής, µετριάζοντας έτσι τον αρνητικό αντίκτυπο του σηµαντικά
υψηλότερου κόστους πρώτων υλών. Συγχρόνως, βάσει της στρατηγικής µας για την
ανάπτυξη µη ανθρακούχων προϊόντων, ολοκληρώσαµε, µαζί µε την The Coca Cola
Company, την εξαγορά των χυµών Multon στην Ρωσσία, του εµφιαλωµένου νερού Vlasinka
στην Σερβία και Μαυροβούνιο, και του εµφιαλωµένου νερού Bankya στην Βουλγαρία.
Το 2005 απετέλεσε έτος-σταθµό για την Coca-Cola Τρία Έψιλον καθώς ο δείκτης
αποδόσεως κεφαλαίων µας (ROIC) υπερέβη τον δείκτη του µέσου σταθµισµένου κόστους
κεφαλαίου µας, (9%) αυτή την χρονιά, ένα έτος νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασµό µας.
Αυτή η επιτυχία σίγουρα δεν σηµαίνει ότι φτάσαµε στον τελικό µας προορισµό, και η
δηµιουργία αξίας για τους µετόχους θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό στόχο των
προσπαθειών µας στο µέλλον.
Η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής µας συνεχίζει να παρέχει µια συγκροτηµένη βάση
περαιτέρω ανάπτυξης. Πιστεύουµε ότι έχουµε το πάθος και την γνώση για να συνεχίσουµε να
αξιοποιούµε και να µεγενθύνουµε την µοναδική γκάµα προϊόντων ανά χώρα και αναµένουµε
ότι οι συνεχιζόµενες πρωτοβουλίες µας θα καταλήξουν σε ένα ακόµη έτος σταθερής
απόδοσης».
15 Φεβρουαρίου 2006

Σηµείωση 1: Τα συγκρίσιµα οικονοµικά µεγέθη (λειτουργικό κέρδος, κέρδος ανά µετοχή κλπ.) δεν περιλαµβάνουν
την αναγνώριση φορολογικών ζηµιών προ συγχωνεύσεων και τις δαπάνες αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε τις
σηµειώσεις 4 και 5 αντίστοιχα, την απόσβεση των ασώµατων ακινητοποιήσεων αορίστου διαρκείας, σύµφωνα µε
τη σηµείωση 1 και τα αποτελέσµατα των εταιρειών που απετέλεσαν αντικείµενο εξαγοράς κατά την διάρκεια του
2005.
Σηµείωση 2: Η εξαγορά της Multon απεικονίζεται ως κοινοπραξία (joint venture). Ως αποτέλεσµα, ενοποιούµε το
µερίδιό µας 50% στο σύνολο της επιχείρησης από την 20η Απριλίου του 2005.
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Η Εταιρεία Coca Cola Τρία Έψιλον («CCHBC» ή ο «Όµιλος») είναι ένας από τους
µεγαλύτερους εµφιαλωτές προϊόντων της εταιρείας The Coca-Cola Company
(«TCCC») στον κόσµο, δραστηριοποιείται σε 26 χώρες και εξυπηρετεί περισσότερους
από 540 εκατ. ανθρώπους. Οι µετοχές της Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ:ΕΕΕΚ), µε παράλληλη εισαγωγή στα χρηµατιστήρια
του Λονδίνου (LSE:CCB) και της Αυστραλίας (ASX:CHB). Τίτλοι Αµερικανικών
Αποθετηρίων της Coca ColaΤρία Έψιλον είναι επίσης εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης (NYSE:CCH).
Τα οικονοµικά στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης παρουσιάζονται σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Η Coca-Cola Τρία
Έψιλον συντάσσει επίσης οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές των ΗΠΑ (US GAAP), οι οποίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα
µας : www.coca-colahbc.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Coca-Cola Τρία Έψιλον:
Μελίνα Ανδρουτσοπούλου
Investor Relations Director

Tel: +30 210 618 3229
email: melina.androutsopoulou@cchbc.com

Γιώργος Τουλαντάς
Investor Relations Associate

Tel: +30 210 618 3255
email: george.toulantas@cchbc.com
Tel: +30 210 618 3124
email: anna.konoplianikova@cchbc.com

Anna Konoplianikova
Investor Relations Analyst
Εκπρόσωπος τύπου Ευρώπης:
Financial Dynamics London
Greg Quine
Εκπρόσωπος τύπου Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής: FD US
Jim Olecki

Tel: +44 20 7269 7206
email: greg.quine@fd.com

Tel: +1 21 2850 5600
email: jolecki.@fd-us.com
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Επισκόπηση
Κατά την διάρκεια του 2005, η Coca-Cola Τρία Έψιλον πέτυχε υψηλή οργανική αύξηση του
όγκου πωλήσεων, σηµαντική αύξηση των κερδών ανά µετοχή και βελτίωση του περιθωρίου
κέρδους, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις του υψηλότερου κόστους πρώτων υλών. Οι βασικοί
µοχλοί αυτών των επιδόσεων ήταν η εξαιρετική υλοποίηση των εµπορικών στόχων, η
συνεχής επέκταση του εξοπλισµού προσφοράς παγωµένων αναψυκτικών, οι βελτιώσεις
µείγµατος και συσκευασιών, καθώς και οι συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της αλυσίδας
παραγωγής-διανοµής.
Χωρίς να συνυπολογίζεται η επίδραση των πρόσφατων εξαγορών στην Ρωσία, την
Βουλγαρία και την Σερβία και Μαυροβούνιο, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 8% περίπου
το τέταρτο τρίµηνο, και κατά 9% στο σύνολο του 2005. Εάν συνυπολογισθούν οι εξαγορές, η
αύξηση του όγκου πωλήσεων ανέρχεται σε 12%, τόσο για το τέταρτο τρίµηνο, όσο και για το
πλήρες έτος.
Σηµαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων επετεύχθη σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και
κατά τις δύο υπό εξέταση χρονικές περιόδους. Έχει σηµασία να καταγραφεί ότι κατά την
διάρκεια του τετάρτου τριµήνου, όπως και για το σύνολο του έτους 2005, τα βασικά
ανθρακούχα αναψυκτικά αναπτύχθηκαν µε µονοψήφιο µεσαίας τάξεως ρυθµό, ενώ το
εµφιαλωµένο νερό και τα µη ανθρακούχα αναψυκτικά κατέγραψαν υψηλούς διψήφιους
ρυθµούς ανάπτυξης. Επιπλέον, η συνεχής µας εστίαση στο µάρκετινγκ και στην αυξηµένη
διαθεσιµότητα ανθρακούχων αναψυκτικών τύπου Λάϊτ / ∆ιαίτης, απέφερε µία χαµηλή
διψήφια ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων αυτής της κατηγορίας.
Το 2005 συνεχίσαµε να επενδύουµε από κοινού µε την The Coca-Cola Company (TCCC)
για να επεκτείνουµε την γκάµα µη ανθρακούχων ποτών µας, προβαίνοντας σε εστιασµένες
εξαγορές τοπικών εµπορικών σηµάτων και σε καινοτοµίες µε νέα προϊόντα, ώστε να είµαστε
σε θέση να ικανοποιήσουµε τις αυξανόµενες απαιτήσεις των σηµερινών καταναλωτών. Τα
µη ανθρακούχα αναψυκτικά αντιπροσωπεύουν πλέον το 28% του συνολικού όγκου
πωλήσεων έναντι 10% το 2001.
Το 2005, εξαγοράσαµε, από κοινού µε την TCCC, την εταιρεία Multon, έναν από τους
κυριότερους παραγωγούς χυµών στην Ρωσία, την επιχείρηση εµφιαλωµένου νερού στην
Βουλγαρία, Bankya, και την επιχείρηση εµφιαλωµένου νερού στην Σερβία και το
Μαυροβούνιο, Vlasinka. Κατόπιν της επιτυχίας του Romerquelle Emotion στην Αυστρία,
παρουσιάσαµε µια γκάµα νερών µε γεύσεις µε την επωνυµία Valser στην Ελβετία. Άλλα
επιτυχή καινοτόµα προϊόντα το 2005 ήταν το Cappy Ice Fruit στην Πολωνία και στην Τσεχία,
τα Cappy Tempo µε διάφορες γεύσεις στην Κροατία και στην Ρουµανία, το νερό Bonaqua µε
γεύση λεµόνι και πορτοκάλι στην Τσεχία, το Fanta Pink Grapefruit στην Βουλγαρία, το
Fanta Free στην Ιταλία, και το Αύρα Μπλουµ για τα παιδιά στην Ελλάδα.
Το 2005 συνεχίσαµε να επενδύουµε υποστηρίζοντας την κερδοφόρο µας ανάπτυξη,
τοποθετώντας περίπου 140.000 επιπλέον ψυγεία στην αγορά. Η τοποθέτηση ψυγείων
αποτελεί βασικό συστατικό της στρατηγικής µας να συνεχίζουµε να αυξάνουµε την αξία του
σήµατός µας, να βελτιώνουµε την διαθεσιµότητα των προϊόντων µας και να προωθούµε την
αύξηση του όγκου πωλήσεων στο πλέον προσοδοφόρο κανάλι της άµεσης κατανάλωσης.
Παρά την σηµαντική πίεση του υψηλότερου κόστους πρώτων υλών που αντιµετωπίσαµε το
2005, οι επιτυχείς µας πρωτοβουλίες στις παρεµβάσεις στην αλυσίδα παραγωγής-διανοµής
βοήθησαν στην αντιστάθµιση των αρνητικών αποτελεσµάτων. Ο τοµέας αυτός είναι πεδίο
σηµαντικών προσπαθειών για την Coca-Cola Τρία Έψιλον και αρκετές από τις
πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονται στον Όµιλο αποσκοπούν στο να επιφέρουν στο
µέλλον περαιτέρω εξοικονόµηση κόστους στο µέλλον. Το 2005 οι προσπάθειές µας
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συγκεντρώθηκαν κυρίως 1) στο να βελτιώσουµε τις δυνατότητες του συστήµατός µας
υλοποιώντας µία νέα πλατφόρµα λειτουργιών που θα επιτρέπουν καλύτερη ανταπόκριση
της αλυσίδας παραγωγής-διανοµής στις προβλέψεις των στοιχείων ζήτησης, 2) στον
εξορθολογισµό των υποδοµών και αναδιοργάνωση στοιχείων ενεργητικού, 3) στην
διαχείριση του παραγωγικού δυναµικού, όπου περιλαµβάνονται οι επενδύσεις σε γραµµές
ασηπτικής παραγωγής, ώστε να υποστηρίξουµε την ανάπτυξη των νέων µας µη
ανθρακούχων ποτών, και 4) στην αποτελεσµατική διαχείριση κόστους προϊόντων όπου
περιλαµβάνεται η παρουσίαση των νέων υάλινων φιαλών ultra, και οι ελαφρύτερες
συσκευασίες πολυαιθυλενίου PET.
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Λειτουργική Επισκόπηση ανά Κατηγορία Αγορών
Όγκος (σε εκατ. κιβώτια)
Χρήση 2005

2005

2004

% Μεταβολή

Ανεπτυγµένες αγορές

563.5

563.5

-

Αναπτυσσόµενες αγορές

305.9

268.3

+14%

Αναδυόµενες αγορές

672.7

580.9

+16%

1,542.1

1,412.7

+9%

36.0

-

n/a

1,578.1

1,412.7

+12%

CCHBC excl. acquisitions
Acquisitions
CCHBC reported

Συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη
(σε εκατ. €)

∆ηµοσιευόµενα Λειτ.Κέρδη EBIT
(σε εκατ.€)

Χρήση 2005

2005

2004

% Μεταβολή

2005

2004

Ανεπτυγµένες αγορές

271.5

257.6

+5%

235.9

107.0

>100%

Αναπτυσσόµενες αγορές

47.4

36.7

+29%

43.4

25.3

+72%

Αναδυόµενες αγορές

162.2

140.9

+15% -

181.6

122.2

+49%

CCHBC

481.1

435.2

+11%

460.9

254.5

+81%

Όγκος (σε εκατ. κιβώτια)

Σε ισοδύναµη

∆ τρίµηνο

2005

2004

% Μεταβολή

βάση

Ανεπτυγµένες αγορές

121.4

123.9

-2%

-5%

Αναπτυσσόµενες αγορές

72.0

64.1

+12%

+9%

Αναδυόµενες αγορές

159.4

140.1

+14%

+10%

CCHBC, πλην εξαγορών
Εξαγορές

352.8

328.1

+8%

+4%

14.3

-

n/a

n/a

CCHBC

367.1

328.1

+12%

+9%

Συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη
(σε εκατ. €)

% Μεταβολή

∆ηµοσιευόµενα Λειτ.Κέρδη
EBIT (σε εκατ.€)
%
Μεταβολή

∆ τρίµηνο

2005

2004

% Μεταβολή

2005

2004

Ανεπτυγµένες αγορές

21.9

19.9

+10%

16.0

(50.4)

n/a

Αναπτυσσόµενες αγορές

0.0

(7.3)

n/a

(2.3)

(10.4)

n/a

Αναδυόµενες αγορές

20.0

20.6

-3%

26.6

16.1

+65%

(44.7)
41.9
33.2
+26%
40.3
n/a
CCHBC
Σηµείωση 1: Τα συγκρίσιµα οικονοµικά µεγέθη (λειτουργικό κέρδος, κέρδος ανά µετοχή κλπ.) δεν περιλαµβάνουν
την αναγνώριση φορολογικών ζηµιών προ συγχωνεύσεων και τις δαπάνες αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε τις
σηµειώσεις 4 και 5 αντίστοιχα, την απόσβεση των ασώµατων ακινητοποιήσεων αορίστου διαρκείας, σύµφωνα µε
τη σηµείωση 1 και τα αποτελέσµατα των εταιρειών που απετέλεσαν αντικείµενο εξαγοράς κατά την διάρκεια του
2005.
Σηµείωση 2: Η εξαγορά της Multon απεικονίζεται ως κοινοπραξία (joint venture). Ως αποτέλεσµα, ενοποιούµε το
µεριδίου µας 50% στο σύνολο της επιχείρησης από την 20η Απριλίου του 2005.
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Ανεπτυγµένες αγορές
Όγκος Πωλήσεων
Σε ετήσια βάση, ο όγκος πωλήσεων το 2005 ήταν 564 εκατ. κιβώτια, στο ίδιο επίπεδο µε το
προηγούµενο έτος, στο δε τρίµηνο ανήλθε σε 121 εκατ. κιβώτια, 2% λιγότερο από το τέταρτο
τρίµηνο του 2004.
Η Ιταλία παρουσίασε καλές επιδόσεις και ενώ η αύξηση του όγκου πωλήσεων για το σύνολο
του έτους ήταν ελαφρώς κατώτερη των προσδοκιών µας, συνεχίσαµε να κερδίζουµε µερίδιο
αγοράς και βελτιώσαµε το µείγµα µας προϊόντων και συσκευασιών. Το πρόγραµµα «Ο
∆ρόµος για την Αγορά» προσέφερε το 2005 άριστα αποτελέσµατα σε τρεις πόλεις-κλειδιά
και ως εκ τούτου θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές µας. Η Ιρλανδία έκλεισε την
χρονιά µε περαιτέρω επέκταση της γκάµας προϊόντων της. Στις επιτυχίες κατατάσσονται η
παρουσίαση καινοτόµων προϊόντων όπως το Nestea, οι καινούργιες πολύ ενδιαφέρουσες
συσκευασίες της Deep River Rock και τα κέρδη σε µερίδια αγοράς τόσο στην κατηγορία
εµφιαλωµένου νερού, όσο και στην κατηγορία ποτών ενέργειας. Συγχρόνως, η εξαγορά της
εταιρείας µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης Vendit µας προσέφερε την ευκαιρία να
επιτείνουµε την ανάπτυξή µας στην ταχέως αναπτυσσόµενη κατηγορία των πωλήσεων στο
χώρο εργασίας στην Ιρλανδία. Στην Ελλάδα, στην Ελβετία και στην Αυστρία, το 2005
συνεχίσθηκε η µικρή πτώση του όγκου πωλήσεων των ανθρακούχων, µε εξαίρεση τα
ελαφρά/ διαιτητικά ανθρακούχα αναψυκτικά που συνέχισαν τις καλές τους επιδόσεις, όπως
και τα µη ανθρακούχα.
Λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ)
Οι ανεπτυγµένες αγορές συνέβαλαν µε € 272 εκατ. στα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη προ
φόρων και τόκων του Οµίλου για το έτος 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 5% από την
αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο και € 22 εκατ. στη διάρκεια του τριµήνου, αύξηση 10%
από το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγουµένου έτους. Η συνεισφορά της Ιταλίας στην ετήσια
αύξηση των εσόδων ανά έτος σε αυτό το τµήµα της αγοράς είναι από τις υψηλότερες,
κυρίως λόγω καλής εκτέλεσης πρωτοβουλιών µάρκετινγκ, όπως το πρόγραµµα «ο ∆ρόµος
για την Αγορά» και η επίτευξη στόχων πωλήσεων, αλλά και λόγω πρωτοβουλιών
βελτιστοποίησης της αλυσίδας παραγωγής-διανοµής. Παρά τη µικρή πτώση του όγκου
πωλήσεων στην Ελβετία επιτύχαµε υψηλή διψήφια αύξηση των λειτουργικών κερδών, λόγω
της αποδοτικής διαχείρισης του κόστους καθώς και της νέας περισσότερο αποτελεσµατικής
εµπορικής πολιτικής.

Αναπτυσσόµενες αγορές
Όγκος πωλήσεων
Ο όγκος πωλήσεων το 2005 ανήλθε σε 306 εκατ. κιβώτια, εκ των οποίων 72 εκατ. κιβώτια
για το τρίµηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 14% και 12% αντίστοιχα, σε σύγκριση µε τις
προηγούµενες αντίστοιχες περιόδους.
Όλες οι χώρες µας που ανήκουν στην κατηγορία των αναπτυσσοµένων αγορών
παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων. Στην Πολωνία, µια πολύ σηµαντική
αγορά αυτής της κατηγορίας, κατακτήσαµε µεγαλύτερα µερίδια αγοράς στις περισσότερες
κατηγορίες προϊόντων και µάλιστα την πρώτη θέση στο τσάι και στο νερό.
Στην Ουγγαρία και στην Τσεχία κατεγράφησαν σηµαντικές και ισόρροπα κατανεµηµένες
αυξήσεις του όγκου πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Το αποτέλεσµα για το
2005, ήταν να ανέλθει το µερίδιο των µη ανθρακούχων αναψυκτικών στην µεν Ουγγαρία
από 26% το 2004 σε 31%, στην δε Τσεχία από 28% σε 31%, σε ετήσια βάση.
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Λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ)
Οι αναπτυσσόµενες αγορές συνεισέφεραν στα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη €47 εκατ. στο
σύνολο του έτους 2005, αυξηµένα κατά 29%, και σε µηδενική βάση το τρίµηνο, σε σύγκριση
µε ζηµίες ύψους €7,3 εκατ. το τέταρτο τρίµηνο του προηγουµένου έτους. Η Πολωνία, µε την
σηµαντική ετήσια αύξηση κατά 21% που κατέγραψε στον όγκο πωλήσεων, προσέφερε
πολλά στην αύξηση κερδών αυτής της κατηγορίας. Επίσης σηµαντική αύξηση κερδών
επετεύχθη και στην Τσεχία, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων, και των εσόδων
καθώς και του ευνοϊκού µείγµατος προϊόντων. Τέλος, στην Ουγγαρία καρποφόρησαν οι
συνεχείς προσπάθειές περαιτέρω βελτίωσης στον τοµέα της άµεσης κατανάλωσης και
µείωσης του κόστους της αλυσίδας παραγωγής-διανοµής σε συνδυασµό µε ικανή αύξηση
του όγκου πωλήσεων.
Αναδυόµενες αγορές
Όγκος πωλήσεων
Ο όγκος πωλήσεων σε κιβώτια, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εξαγορές, ήταν 673 εκατ. το
2005, 16% περισσότερα από το προηγούµενο έτος (δηµοσιευόµενα: 709 εκατ. κιβώτια,
αύξηση 22% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος) και σε 159 εκατ. κιβώτια για το τρίµηνο,
αύξηση 14% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγουµένου έτους
(δηµοσιευόµενα: 174 εκατ. κιβώτια, αύξηση 24% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος).
Η Ρωσία, η Ρουµανία, η Βουλγαρία και η Ουκρανία ήταν οι κρίσιµοι µοχλοί επίδοσης σε αυτό
τον τοµέα, καταγράφοντας παντού ισχυρή διψήφια ανάπτυξη. Στη Ρωσία (χωρίς την Multon),
οι επιδόσεις ήταν πολύ καλές µε ισχυρή διψήφια ανάπτυξη σε όλες τις κατηγορίες
προϊόντων. Συνεχίσαµε να επεκτείνουµε την γκάµα µας, εστιάζοντας τις προσπάθειές µας
στην επίτευξη των στόχων µάρκετινγκ αναπτύσσοντας πρότυπα σηµεία λιανικής,
προωθώντας συνεχώς τα ψυγεία µας και επεκτείνοντας το δίκτυο διανοµής και την κάλυψη
καταστηµάτων λιανικής. Στην Ουκρανία, τα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα ποτά ενέργειας και
το νερό µε το εµπορικό σήµα Bonaqua σηµείωσαν διψήφια αύξηση του όγκου πωλήσεων,
ενώ οι χυµοί Dobry και Rich της Multon που παρουσιάσθηκαν στην αγορά το δεύτερο
εξάµηνο είχαν πολύ καλά αποτελέσµατα. Στη Νιγηρία, παρά τις αυξήσεις τιµών τον
Σεπτέµβριο του 2005, καταγράψαµε 10% αύξηση του όγκου πωλήσεων και υψηλές
επιδόσεις όλων των κατηγοριών προϊόντων.
Λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ)
Οι αναδυόµενες αγορές συνεισέφεραν €162 εκατ. στα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη του
Οµίλου το 2005, αυξηµένα κατά 15% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, εκ των οποίων
€20 εκατ. για το τρίµηνο, 3% ή περίπου €0,6 εκατ. κάτω από το αντίστοιχο περυσινό
τρίµηνο.
Σε ετήσια βάση, η Ρωσία, η Ουκρανία και η Λευκορωσία κατέγραψαν το 2005 σηµαντική,
διψήφια, αύξηση των λειτουργικών τους κερδών που προήλθε κυρίως από την υψηλή
ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων. Η Ρουµανία συνέχισε την πολύ καλή ετήσια πρόοδο της
κερδοφορίας, που οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων και τον περιορισµό των
στοιχείων κόστους.
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Οικονοµική επισκόπηση στοιχείων Οµίλου
Χρήσης 2005
2005
Εκατ. €

2004
Εκατ. €

% Μεταβολή

Όγκος πωλήσεων σε εκατ. κιβώτια

1,578.1

1,412.7

+12%

Όγκος πωλήσεων εξαιρουµένων των εξαγορών σε εκατ.
κιβώτια

1,542.1

1,412.7

+9%

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις

4,780.3

4,247.5

+13%

(2,818.8)

(2,525.6)

+12%

1,961.5

1,721.9

+14%

(1,434.3)

(1,286.7)

+11%

Συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ)

481.1

435.2

+11%

Συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη πρό τόκων και αποσβέσεων
EBITDA

789.9

726.0

+9%

Συγκρίσιµα καθαρά κέρδη κατανεµόµενα σε µετόχους της
εταιρείας

304.1

253.3

+20%

1.28

1.06

+20%

Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Συγκρίσιµα λειτουργικά έξοδα

Συγκρίσιµο βασικό και αποµειούµενο κέρδος ανά µετοχή σε €

΄∆ τρίµηνο
2005
Εκατ. €

2004
Εκατ. €

% Μεταβολή

Όγκος πωλήσεων σε εκατ. κιβώτια

367.1

328.1

+12%

Όγκος πωλήσεων εξαιρουµένων των εξαγορών σε εκατ.
κιβώτια

352.8

328.1

+8%

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις

1,105.4

948.2

+17%

Κόστος πωληθέντων

(676.1)

(587.1)

+15%

429.3

361.1

+19%

(368.7)

(327.9)

+12%

41.9

33.2

+26%

121.7

114.2

+7%

5.7

(1.1)

>100%

0.02

0.00

>100%

Μικτό κέρδος
Συγκρίσιµα λειτουργικά έξοδα
Συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ)
Συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη πρό τόκων και αποσβέσεων
EBITDA
Συγκρίσιµα καθαρά κέρδη κατανεµόµενα σε µετόχους της
εταιρείας
Συγκρίσιµο βασικό και αποµειούµενο κέρδος ανά µετοχή σε €

Σηµείωση 1: Τα συγκρίσιµα οικονοµικά µεγέθη (λειτουργικό κέρδος, κέρδος ανά µετοχή κλπ.) δεν περιλαµβάνουν
την αναγνώριση φορολογικών ζηµιών προ συγχωνεύσεων και τις δαπάνες αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε τις
σηµειώσεις 4 και 5 αντίστοιχα, την απόσβεση των ασώµατων ακινητοποιήσεων αορίστου διαρκείας, σύµφωνα µε
τη σηµείωση 1 και τα αποτελέσµατα των εταιρειών που απετέλεσαν αντικείµενο εξαγοράς κατά την διάρκεια του
2005.
Σηµείωση 2: Η εξαγορά της Multon απεικονίζεται ως κοινοπραξία (joint venture). Ως αποτέλεσµα, ενοποιούµε το
µεριδίου µας 50% στο σύνολο της επιχείρησης από την 20η Απριλίου του 2005.
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Αλλαγές λογιστικών αρχών
Ο Όµιλος πραγµατοποίησε µια σειρά αλλαγών στις λογιστικές αρχές του, που ισχύουν από
την 1η Ιανουαρίου 2005, µε στόχο τη συµµόρφωση µε τις αναθεωρήσεις των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Οι αλλαγές αυτές περιγράφονται
λεπτοµερώς στις σηµειώσεις που συνοδεύουν τις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις. Πρέπει να σηµειωθεί ιδίως η διακοπή του υπολογισµού της απόσβεσης των
ασώµατων ακινητοποιήσεων απεριόριστης ωφέλιµης ζωής και η αναγνώριση των
δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών στα αποτελέσµατα περιόδου.
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις
Τα συγκρίσιµα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 10% το 2005 και
κατά 12% το τέταρτο τρίµηνο σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2004. Τα συγκρίσιµα καθαρά
έσοδα του Οµίλου από πωλήσεις ανά κιβώτιο, χωρίς συναλλαγµατικές διαφορές, µειώθηκαν
κατά περίπου 1.5% σε ετήσια βάση σε σχέση µε το 2004. Στις κατηγορίες των αγορών, οι
αναδυόµενες αγορές επέτυχαν αύξηση 3% των καθαρών εσόδων από πωλήσεις ανά
κιβώτιο, χωρίς συναλλαγµατικές διαφορές, σε σχέση µε το 2004, ενώ οι ανεπτυγµένες
αγορές επέτυχαν αύξηση 0.5% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Στην κατηγορία των
αναπτυσσόµενων αγορών κατεγράφη σε ετήσια βάση, µείωση κατά 4% περίπου των
καθαρών εσόδων πωλήσεων ανά κιβώτιο, χωρίς συναλλαγµατικές διαφορές, όπως
προβλεπόταν και από τους σχεδιασµούς µας για εφέτος.
Κόστος πωληθέντων προϊόντων
Το συγκρίσιµο κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 9% εφέτος και 11% το τέταρτο τρίµηνο
σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγουµένου έτους, λόγω της αύξησης του
όγκου πωλήσεων και του υψηλότερου κόστους των πρώτων υλών, κυρίως του ΡΕΤ και της
ζάχαρης. Το κόστος πωληθέντων προϊόντων ανά κιβώτιο χωρίς συναλλαγµατικές διαφορές,
µειώθηκε το 2005 έναντι του 2004 κατά περίπου 2%. Οι συνεχιζόµενες πρωτοβουλίες
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της αλυσίδας παραγωγής-διανοµής υπερκάλυψαν τις
αυξήσεις κόστους των πρώτων υλών.
Μεικτά κέρδη
Το συγκρίσιµο περιθώριο µεικτού κέρδους το 2005 διαµορφώθηκε σε 41.0%, συγκρινόµενο
µε 40.5% το 2004. Για το τέταρτο τρίµηνο, το συγκρίσιµο περιθώριο µεικτού κέρδους
βελτιώθηκε από 38.1% το προηγούµενο έτος σε 38.7% εφέτος.
Λειτουργικά έξοδα
Τα συγκρίσιµα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 11% το 2005 και κατά 12% το τέταρτο
τρίµηνο σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του 2004. Σύµφωνα µε τη στρατηγική µας
επίτευξης υψηλής συνεχούς ανάπτυξης, συνεχίζουµε να επενδύουµε στην βελτίωση του
δυναµικού πωλήσεων ό,τι εξοικονοµείται από την συγκράτηση των διοικητικών δαπανών.
Λειτουργικό Κέρδος (EBIT)
Το συγκρίσιµο λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε κατά 11% το 2005 από €435 εκατ. το
προηγούµενο έτος σε €481 εκατ., και κατά 26% το τρίµηνο από €33 εκατ. πέρυσι σε €42
εκατ. εφέτος. Αυτό το αποτέλεσµα, όπως προέβλεπαν οι σχεδιασµοί µας, επετεύχθη χάρις
στην σηµαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων, την υλοποίηση λειτουργικών αλλαγών προς
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όφελος της αποτελεσµατικότητας, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν ευνοϊκές συναλλαγµατικές
διαφορές.
Φόροι
Ο τελικός συντελεστής φορολογίας το 2005 διαµορφώθηκε σε περίπου 26% έναντι 28% του
παρελθόντος έτους. Σε αυτούς τους συντελεστές δεν συνυπολογίζονται αποσβέσεις και
άλλες προσαρµογές ασωµάτων ακινητοποιήσεων, ούτε τυχόν φορολογικά οφέλη από
συσσωρευµένες φορολογικά εκπεστέες ζηµιές παρελθουσών χρήσεων.
Καθαρά κέρδη
Κατά το 2005 τα συγκρίσιµα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20% σε €304 εκατ., από €253
εκατ. την ίδια περίοδο του προηγουµένου έτους. Για το τέταρτο τρίµηνο, τα συγκρίσιµα
καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €6 εκατ., έναντι ζηµιών την αντίστοιχο περίοδο του 2004 ύψους
€1 εκατ.
Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον πραγµατοποίησε το 2005 επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό,
συνυπολογιζοµένων των εσόδων από την διάθεση στοιχείων πάγιου ενεργητικού και
περιλαµβανοµένων των αποπληρωµών κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων, συνολικού
ύψους €411 εκατ., ποσό αυξηµένο κατά 16% έναντι του παρελθόντος έτους και σύµφωνα µε
τις προβλέψεις µας. Συνεχίζουµε να εστιάζουµε τις επενδύσεις µας στην αύξηση της
διαθεσιµότητας των παγωµένων αναψυκτικών στο τµήµα του δικτύου άµεσης κατανάλωσης
το οποίο επιτρέπει µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, επενδύοντας σε εξοπλισµό διάθεσης
παγωµένων αναψυκτικών. Επιπλέον, διατηρούµε την έµφαση στη µεγαλύτερη απόδοση των
επενδεδυµένων κεφαλαίων, ανακατανέµοντας µε αποτελεσµατικό τρόπο στοιχεία του
ενεργητικού και εξοπλισµό εντός του Οµίλου, ώστε να ελαχιστοποιούµε τις ταµειακές εκροές.
Ταµειακές ροές
Κατά το 2005, η ρευστότητα από τις λειτουργικές δραστηριότητες παρουσίασε σηµαντική
βελτίωση κατά €85 εκατ., ήτοι από €553 εκατ. το προηγούµενο έτος, σε €638 εκατ. το 2005.
Μετά την αφαίρεση των υψηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών όπως αυτές αναφέρονται
ανωτέρω, οι ταµειακές ροές ανήλθαν σε περίπου €215 εκατ. το 2005, έναντι περίπου €191
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2004.
Εξαγορά της Σερβικής εταιρείας νερού Vlasinka
Την 14η Απριλίου 2005 ολοκληρώσαµε την εξαγορά της Σερβικής εταιρείας µεταλλικού νερού
Vlasinka από κοινού µε την TCCC. Το συνολικό αντίτιµο της εξαγοράς ήταν €21.0 εκατ. (µη
περιλαµβανοµένων των εξόδων εξαγοράς), εκ των οποίων το µερίδιο της Coca-Cola Τρία
Έψιλον ήταν €10.5 εκατ.
Εξαγορά της Ρωσικής εταιρείας χυµών Multon
Την 20η Απριλίου 2005 ολοκληρώσαµε από κοινού µε την εταιρεία TCCC την εξαγορά του
οµίλου Multon, µιας από τις κυριότερες εταιρείες παραγωγής χυµών στη Ρωσία. Η
επιχείρηση λειτουργεί ως κοινοπραξία και ως τέτοια απεικονίζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις µας. Η Multon διαθέτει εργοστάσια παραγωγής στη Μόσχα και στην Αγία
Πετρούπολη, και παράγει και διανέµει προϊόντα χυµού µε τα εµπορικά σήµατα Rich, Nico,
και Dobry. Το συνολικό αντίτιµο της εξαγοράς ήταν $471.0 εκατ. (€359.9 εκατ.) (µη
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περιλαµβανοµένων των εξόδων εξαγοράς) συν την ανάληψη χρεών ύψους $35.9 εκατ.
(€27.4 εκατ.). Το µερίδιο της Coca Cola Τρία Έψιλον στο συνολικό ποσόν της τιµής αγοράς
και της ανάληψης χρέους ανήλθε σε $253.5 εκατ. (€193.7 εκατ.).
Εξαγορά της Βουλγαρικής εταιρείας νερού Bankya
Στις 2 Ιουνίου 2005 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Βουλγαρικής εταιρείας µεταλλικού νερού
Bankya. Η εξαγορά περιλαµβάνει εργοστάσιο παραγωγής λίγο έξω από τη Σόφια και το
µεταλλικό νερό µε το εµπορικό σήµα «Bankia». Το συνολικό αντίτιµο της εξαγοράς ανήλθε
σε €10.7 εκατ. (µη περιλαµβανοµένων των εξόδων εξαγοράς), µε πρόσθετη ανάληψη χρεών
ύψους €2.2 εκατ. Το εµπορικό σήµα πουλήθηκε στην The Coca Cola Company το 2005.
Eξαγορά της Ιρλανδικής εταιρείας πωλήσεων Vendit
Στις 28 Σεπτεµβρίου 2005 ολοκληρώσαµε την εξαγορά της εταιρείας Vendit µια από τις
µεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης στην
Ιρλανδία. Το συνολικό τίµηµα για την εξαγορά εκτιµάται στα €5.9 εκατ. (εξαιρουµένων των
εξόδων εξαγοράς) πλέον της ανάληψης δανείου ύψους €0.8 εκατ.
∆ηµόσια προσφορά αγοράς µετοχών της εταιρείας Αδελφοί Λανίτης LTD
Στις 27 Ιανουαρίου 2006, η θυγατρική µας 3 Ε (Κύπρου) LTD, προέβη σε δηµόσια
προσφορά εξαγοράς µετοχών της εταιρείας Αδελφοί Λανίτης LTD µε σκοπό την απόκτηση
έως και του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Αφοί Λανίτη. Το ύψος της προσφοράς ανά
µετοχή της Αφοί Λανίτης ορίστηκε σε 0.172 Λίρες Κύπρου τοις µετρητοίς. Η ισχύς της
προσφοράς εκτείνεται από την 27η Ιανουαρίου 2006 έως και τις 12.30’ της 10ης Μαρτίου
2006.
Εξαγορά της Σέρβικης εταιρείας χυµών Fresh & Co
Την 20η Ιανουαρίου 2006, αναγγείλαµε ότι συµφωνήσαµε να αποκτήσουµε από κοινού µε
την The Coca-Cola Company το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Fresh & Co, έναν από
τους κυριότερους παραγωγούς φρουτοχυµών στην Σερβία και το Μαυροβούνιο. Στην
εξαγορά περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής στην Subotica, καθώς και τα
εµπορικά σήµατα χυµών και νέκταρ “Next” και “Su-Voce”. Το συνολικό καθαρό ποσόν της
συναλλαγής είναι €19,5 εκατ. (στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η ρύθµιση κάποιων οφειλών
της εταιρείας, αλλά όχι τα έξοδα εξαγοράς) και υπόκειται στον καθορισµό του χρέους της
εταιρείας στο κλείσιµο σε ποσόν όχι µεγαλύτερο των €23,1 εκατ. Το τελικό τίµηµα εξαγοράς
υπόκειται σε ορισµένες προσαρµογές. Η εξαγορά υπόκειται στην έγκριση των αρµοδίων
αρχών και αναµένεται ότι θα έχει οριστικοποιηθεί έως το τέλος του τρέχοντος µηνός
Φεβρουαρίου 2006.
Εξαγορά του Ιταλικού οµίλου µεταλλικού νερού Traficante
Την 14η Φεβρουαρίου 2006, ανακοινώσαµε ότι έχουµε συµφωνήσει να εξαγοράσουµε, µαζί
µε την TCCC, το 100% του οµίλου Traficante που παράγει υψηλής ποιότητας µεταλλικό
νερό στην Ιταλία, και διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα νερού. Η εξαγορά περιλαµβάνει την
απόκτηση 2 εργοστασίων στο νότο, όπως και τα εθνικά σήµατα νερού “Lilia” και “Lilia Kiss”
(µε και χωρίς ανθρακικό). Το συνολικό καθαρό τίµηµα για την εξαγορά ανέρχεται σε €35
εκατ. (συµπεριλαµβανοµένης της ανάληψης ενός δανείου και εξαιρουµένων των εξόδων
εξαγοράς). Η εξαγορά υπόκειται στην έγκριση ρυθµιστικών αρχών και αναµένεται να έχει
ολοκληρωθεί ως το δεύτερο τρίµηνο του 2006.
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Απόφαση δέσµευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 22 Ιουνίου 2005 ότι υιοθέτησε ∆εσµευτική
Απόφαση σχετικά µε τις εµπορικές πρακτικές της Coca-Cola στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο σαν βάση τερµατισµού της έρευνάς της που ήταν σε εξέλιξη τα τελευταία πέντε χρόνια
και περιελάµβανε τις εµπορικές πρακτικές της Coca-Cola σε µερικές Ευρωπαϊκές χώρες. Η
Απόφαση βασίζεται στην δέσµευση που η The Coca Cola Company (TCCC), η Coca-Cola
Τρία Έψιλον και άλλοι σηµαντικοί Ευρωπαίοι εµφιαλωτές κατέθεσαν αρχικά στην Επιτροπή
τον Οκτώβριο του 2004 και στις ακόλουθες διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τις Εθνικές Επιτροπές Ανταγωνισµού των χωρών µελών της Ε.Ε. Η ∆έσµευση θα ισχύει σε
27 κράτη της Ευρώπης, στα δίκτυα διανοµής όπου οι πωλήσεις ανθρακούχων αναψυκτικών
µε τα σήµατα της The Coca-Cola Company ξεπερνούν το 40% των εθνικών πωλήσεων και
είναι υπερδιπλάσιες του µεριδίου αγοράς του πλησιέστερου ανταγωνιστή τους.
Ενηµέρωση για τις δαπάνες αναδιάρθρωσης
Όπως ήδη ανακοινώσαµε το 2004, αναλάβαµε ορισµένες πρωτοβουλίες προκειµένου να
ενοποιήσουµε
το
παραγωγικό
µας
δίκτυο,
εξορθολογίζοντας
εγκαταστάσεις,
µετεγκαθιστώντας γραµµές παραγωγής και εκσυγχρονίζοντας τη λειτουργία των αποθηκών
µας. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες εστιάσθηκαν κυρίως στην Ιρλανδία και τη Βόρειο Ιρλανδία.
Το 2005 ελήφθη η απόφαση να κινηθούµε προς τη δηµιουργία ενός ενιαίου εργοστασίου
που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλης της Νήσου, στο Knockmore Hill, στην Βόρειο Ιρλανδία.
Το κόστος αναδιάρθρωσης ανήλθε σε €13,8 εκατ. για όλο το 2005, εκ των οποίων €5,4 εκατ.
βαρύνουν το τέταρτο τρίµηνο.
Τον Ιανουάριο του 2006, αναγγείλαµε πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων
µας στην Ελλάδα, ως µέρος της στρατηγικής µας που στοχεύει στην βέλτιστη
αποτελεσµατικότητα. Αυτές οι πρωτοβουλίες αναµένεται ότι θα στηρίξουν την ανάπτυξη του
κύκλου εργασιών µας και ότι θα επιτρέψουν να αποκοµίσουµε σηµαντικά οφέλη από την
βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς µας τα επόµενα χρόνια. Το σχέδιο προβλέπει την
µεταφορά παραγωγικού δυναµικού και τον εξορθολογισµό των αποθηκευτικών µας
εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, η παραγωγή του εργοστασίου Αθηνών θα
µεταφερθεί στο εργοστάσιο Σχηµαταρίου (40 χλµ. από την Αθήνα), και οι αποθήκες του
Μεσολογγίου, της Κερκύρας και της Ρόδου θα παύσουν να λειτουργούν. Αυτές οι
πρωτοβουλίες θα έχουν επιπτώσεις σε περίπου 150 υπαλλήλους της εταιρείας από το
σύνολο των 2.400 εργαζοµένων της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα. Η εταιρεία
ξεκίνησε διαβουλεύσεις µε τις κατά τόπους εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις για να
οριστικοποιηθούν οι τελικοί όροι των αποχωρήσεων.
Προβλέψεις για το έτος 2006
Η επιτυχής µας στρατηγική συνεχίζει να παρέχει µια συγκροτηµένη βάση περαιτέρω
ανάπτυξης. Το 2006, προσδοκούµε να υλοποιήσουµε σηµαντικά σχέδια καινοτοµίας, να
βελτιώσουµε ακόµη περισσότερο την επιτυχή εκτέλεση των εµπορικών µας στόχων και το
εµπορικό µας δυναµικό συνεχίζοντας να βελτιώνουµε όλη την αλυσίδα παραγωγήςδιανοµής. Όπως έχουµε ανακοινώσει παλαιότερα, το 2006 προσδοκούµε ότι οι οικονοµικοί
µας στόχοι θα συµβαδίσουν µε το µακροπρόθεσµο µοντέλο ανάπτυξής µας. Λαµβάνοντας
υπόψη τις χρονικές στιγµές όπου αυξάνεται το κόστος των πρώτων υλών, ιδιαίτερα του PET
και της ζάχαρης, όπως επίσης και τις υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες που επιφέρει η
προηγούµενη επένδυσή µας σε δίκτυο πωλήσεων και σε άλλες πρωτοβουλίες βελτίωσής
µας, αναµένουµε ότι στο πρώτο τρίµηνο του 2006 θα φανούν έντονα οι συνέπειες αυτών.
Λαµβάνοντας αυτά τα στοιχεία υπόψη και συνυπολογίζοντας τις πρόσφατα ανακοινωθείσες
εξαγορές της Αφοί Λανίτης στην Κύπρο και της Fresh & Co στη Σερβία και Μαυροβούνιο,
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αλλά εξαιρώντας τις αποσβέσεις, τις αναπροσαρµογές της υπεραξίας και το κόστος
αναδιάρθρωσης όπως εκτίθεται ανωτέρω, οι οικονοµικοί µας στόχοι για το 2006 έχουν ως
εξής:
▪
▪
▪
▪

Αύξηση όγκου πωλήσεων κατά περίπου 8%,
Αύξηση λειτουργικού κέρδους προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) κατά περίπου
11%-13%,
Κέρδος ανά µετοχή €1.50 ως €1.53, αύξηση κατά 12%-14%,
Ο δείκτης απόδοσης επενδεδυµένων κεφαλαίων ROIC αναµένεται να
βελτιωθεί κατά 75 µονάδες βάσης.

Οι πρόσφατα αποκτηθείσες εταιρείες Αφοί Λανίτη και Fresh & Co αναµένεται το 2006 να
συµβάλλουν κατά περίπου 1.5% στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, κατά περίπου 1% στην
αύξηση των λειτουργικών κερδών και κατά €0.01 στο κέρδος ανά µετοχή. Καθώς
συνεχίζουµε να επενδύουµε στην ανάπτυξη των επιχειρηµατικών µας δραστηριοτήτων, και
καθώς ολοκληρώνονται οι εξαγορές προβλέπουµε ότι οι καθαρές κεφαλαιουχικές µας
δαπάνες θα κυµανθούν µεταξύ €460-€480 εκατ. Επιπλέον, αναµένεται ότι οι καθαρές
κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται µε το ενιαίο εργοστάσιο που θα καλύπτει τις
ανάγκες όλης της Ιρλανδίας θα κυµανθούν µεταξύ €40-€45 εκατ. κατά την διάρκεια της
περιόδου 2005-2007, έχοντας ήδη δαπανήσει έως σήµερα περίπου €4 εκατ.
∆ικτυακή τηλεδιάσκεψη
Η Coca ColaΤρία Έψιλον θα διοργανώσει δικτυακή τηλεδιάσκεψη µε οικονοµικούς αναλυτές
για να συζητήσει τα αποτελέσµατα ολόκληρου του έτους 2005, καθώς και του τετάρτου
τριµήνου, στις 15 Φεβρουαρίου 2006 στις 16:00’ ώρα Αθήνας (ώρα Λονδίνου 14:00’, ώρα
Νέας Υόρκης 09:00’). Κάθε ενδιαφερόµενος έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει την
τηλεδιάσκεψη σε απ’ευθείας µετάδοση µέσα από την ιστοσελίδα της Coca ColaΤρία Έψιλον
(www.coca-colahbc.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. Εκτός από τις δηλώσεις
που αφορούν ιστορικά γεγονότα, όλες οι υπόλοιπες, όπως µεταξύ άλλων δηλώσεις για τη
µελλοντική οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατά µας, την επιχειρηµατική στρατηγική και τις
συνέπειες των πρόσφατων εξαγορών µας στις επιχειρήσεις και την οικονοµική µας
κατάσταση, τις µελλοντικές συναλλαγές µας µε την εταιρεία The Coca-Cola Company, τους
προϋπολογισµούς, τα προβλεπόµενα επίπεδα κατανάλωσης και παραγωγής, τις προβλέψεις
για το κόστος των πρώτων υλών και άλλα κόστη, τις εκτιµήσεις των κεφαλαιουχικών
δαπανών, τα σχέδια και τους στόχους της εταιρικής διοίκησης για µελλοντικές δράσεις,
αποτελούν αναφορές στο µέλλον. ∆εν πρέπει να βασίζεσθε σε υπερβολικό βαθµό σε αυτές
τις δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον. Εκ φύσεως, οι δηλώσεις που αφορούν το µέλλον
συνεπάγονται κινδύνους και αβεβαιότητες γιατί 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 (φάκελλος Νο 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. ∆εν σκοπεύουµε απαραιτήτως να τις προσαρµόσουµε µετά την
ηµεροµηνία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που περιλαµβάνονται στην
παρούσα, είτε σε σχέση µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα, είτε σε σχέση µε τυχόν µεταβολή
των προσδοκιών µας, εκτός αν η επικαιροποίησή τους επιβληθεί εκ του νόµου.
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Ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων (µη ελεγµένη)

Σηµ.
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)

3

Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη
Λειτουργικά έξοδα

Χρήση 2005
€ εκατ.
4,780.3

4,247.5

(2,818.8)
1,961.5

(2,525.6)
1,721.9

(1,459.7)

(1,286.7)

501.8

Aποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων

Χρηση 2004
€ εκατ.

435.2

(0.6)

(106.6)

4

(26.5)

(24.6)

5

(13.8)
(1,500.6)

(49.5)
(1,467.4)

Aναµορφώσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων
Εξοδα αναδιοργάνωσης
Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Λειτουργικά κέρδη (EBIT)

3

460.9

254.5

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

6

(54.8)
0.9

(64.8)

407.0

190.9

(86.6)

(69.9)

320.4

121.0

12.3
308.1

14.3
106.7

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη προ φόρων

Φόροι

7

Κέρδη περιόδου

1.2

Κατανέµονται σε:
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Μετόχους Οµίλου

Bασικά & αποµειούµενα κέρδη ανά µετοχή (Eυρώ)

8

1.29

0.45

Ογκος (σε εκατ. κιβώτια)

3

1,578.1

1,412.7

Αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(σε € εκατ.)

3

807.8

680.1

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21-30 αποτελούν αναπόσταστο µέρος αυτών των συνοπτικών
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε.
Αποτελέσµατα Χρήσης 2005 (∆ΠΧΠ)

Ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων (µη ελεγµένη)

Σηµ.
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)

3

Κόστος πωληθέντων

∆' Τριµήνου 2005
€ εκατ.
1,105.4
(676.1)

Μικτά κέρδη

Λειτουργικά έξοδα

Aποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων

∆' Τριµήνου 2004
€ εκατ.
948.2

429.3

(587.1)
361.1

(379.8)

(327.9)

49.5

33.2

(0.6)

(28.4)

Aναµορφώσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων

4

(3.2)

Εξοδα αναδιοργάνωσης

5

Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Λειτουργικά κέρδη (EBIT)

(5.4)
(389.0)

3

40.3

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

6

(16.6)
0.3

(19.2)

24.0

(63.0)

(10.4)

(3.6)

13.6

(66.6)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

6.0

2.9

Μετόχους Οµίλου

7.6

(69.5)

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη προ φόρων

Φόροι

7

Κέρδη περιόδου

(49.5)
(405.8)
(44.7)

0.9

Κατανέµονται σε:

Bασικά & αποµειούµενα κέρδη ανά µετοχή (Eυρώ)

8

0.03

(0.29)

Ογκος (σε εκατ. κιβώτια)

3

367.1

328.1

Αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(σε € εκατ.)

3

128.8

68.3

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21-30 αποτελούν αναπόσταστο µέρος αυτών των συνοπτικών
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε.
Αποτελέσµατα Χρήσης 2005 (∆ΠΧΠ)

Eνοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός (µη ελεγµένος)
31 ∆εκεµβρίου 2005
€ εκατ.
Σηµ.

31 ∆εκεµβρίου 2004
€ εκατ.

Ενεργητικό
Ασώµατες ακινητοποιήσεις

9

1,846.8

1,683.5

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

9

2,287.4

2,061.1

87.5

77.1

4,221.7

3,821.7

Αποθέµατα

377.1

334.9

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

803.7

671.9

182.4

38.3

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

1,363.2

1,045.1

Σύνολο ενεργητικού

5,584.9

4,866.8

575.8

95.0

990.2

885.0

1,566.0

980.0

Λοιπές µακρ/σµες υποχρεώσεις

1,327.5
243.5

1,454.0
364.8

Σύνολο µακρ/µων υποχρεώσεων

1,571.0

1,818.8

Ίδια Κεφάλαια

2,352.6

1,980.3

Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία
Σύνολο παγίου ενεργητικού

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

10

Παθητικό
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός

10

Λοιπές βραχ/σµες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχ/µων υποχρεώσεων
Μακροπρόθεσµος δανεισµός

10

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

95.3

87.7

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2,447.9

2,068.0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

5,584.9

4,866.8

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21-30 αποτελούν αναπόσταστο µέρος αυτών των συνοπτικών
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε.
Αποτελέσµατα Χρήσης 2005 (∆ΠΧΠ)

Eνοποιηµένη συνοπτική κατάσταση ταµιακών ροών (µη ελεγµένη)

Χρήση 2005

Χρήση 2004

Σηµ.

€ εκατ.

€ εκατ.

460.9

254.5

9

315.3

289.4

0.6

106.6

4

26.5

24.6

Προγράµµατα µετοχών υπαλλήλων

3.6

1.4

Άλλα µη ταµειακά στοιχεία

0.9

3.6

Λειτουργικά κέρδη
Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων
Αναµορφώσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων

807.8

680.1

Κέρδη από πώληση παγίων στοιχείων

(10.9)

(6.1)

Αύξηση αποθεµάτων

(12.1)

(34.5)

Αύξηση εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων

(88.2)

(27.1)

Αύξηση σε εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Φόροι πληρωθέντες
Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

46.7

47.0

(105.3)

(106.1)

638.0

553.3

Επενδυτικές δραστηριότητες:
Πληρωµές για αγορές ενσώµατων ακινητοποιήσεων

(423.5)

(362.0)

Εισπράξεις από εκποιήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων

29.7

21.2

Καθαρές (πληρωµές) / εισπράξεις από επενδύσεις

(0.2)

6.0

9.0

8.6

Εισπράξεις από εκποίηση σήµατος
Καθαρές πληρωµές για εξαγορές θυγατρικών εταιρειών και
κοινοπραξιών

(195.0)

Καθαρές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(580.0)

(3.1)
(329.3)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους

-

Εισπράξεις από έκδοση µετοχών λόγω άσκησης δικαιωµάτων
προαίρεσης

(0.4)
19.2
(125.6)
(11.7)
(55.3)
(53.1)
(226.9)
(2.9)

Αποπληρωµή κεφαλαίου υποχρ/σεων χρηµατ/κών µισθώσεων
Καθαροί τόκοι πληρωθέντες
Μερίσµατα πληρωθέντα στους µετόχους οµίλου και µειοψηφίας
Καθαρές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση (µείωση) ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων

36.6
183.8
(16.8)
(43.2)
(76.5)
83.9
141.9

Μεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα:
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1ης Ιανουαρίου
Αύξηση/(µείωση) ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών

38.3
141.9
2.2

39.4
(2.9)
1.8

Υπόλοιπο ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων 31ης
∆εκεµβρίου 2005

182.4

38.3

Καθαρή αύξηση (µείωση) στο δανεισµό

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21-30 αποτελούν αναπόσταστο µέρος αυτών των συνοπτικών
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε.
Αποτελέσµατα Χρήσης 2005 (∆ΠΧΠ)

Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (µη ελεγµένη)
'Οπως κατανέµονται στους µετόχους του Οµίλου
∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2003
Αλλαγές σε λογιστικές αρχές
Αναµορφωµένο υπόλοιπο
Κέρδη χρήσης
Κέρδη αποτίµησης διαθέσιµων προς πώληση
συµµετοχών καταχωρηµένα απ' ευθείας στη
καθαρή θέση
Αντισταθµίσεις κινδύνων ταµιακών ροών:
Ζηµιές καταχωρηµένες απ' ευθείας στη καθαρή θέση
Ζηµιές καταχωρηµένες στα αποτελέσµατα περιόδου
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
Φόροι σε στοιχεία καταχωρηµένα απ'ευθείας στην καθαρή
θέση ή µεταφερθέντα από την καθαρή θέση
Συνολικά αποτελέσµατα
Μετοχές εκδοθείσες προς υπαλλήλους που άσκησαν
δικαίωµα προαίρεσης (stock option)
Αµοιβές βάσει µετοχών
∆ικαιώµατα προαίρεσης (οptions)
Πρόγραµµα αγοράς µετοχών εργαζοµένων
Εξαγορά µετοχών από µετόχους µειοψηφίας
Επανεπένδυση µετοχών από µετόχους µειοψηφίας
∆ιάθεση / (σχηµατισµός) αποθεµατικών
Μερίσµατα
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004
Κέρδη χρήσης
Κέρδη αποτίµησης διαθέσιµων προς πώληση
συµµετοχών καταχωρηµένα απ' ευθείας στη
καθαρή θέση
Αντισταθµίσεις κινδύνων ταµιακών ροών:
Ζηµιές καταχωρηµένες απ' ευθείας στη καθαρή θέση
Ζηµιές µεταφερθείσες στα αποτοτελέσµατα
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
Φόροι σε στοιχεία καταχωρηµένα απ'ευθείας στην καθαρή
θέση ή µεταφερθέντα από την καθαρή θέση
Συνολικά αποτελέσµατα
Μετοχές εκδοθείσες προς υπαλλήλους που άσκησαν
δικαίωµα προαίρεσης (stock option)
Αµοιβές βάσει µετοχών
∆ικαιώµατα προαίρεσης (οptions)
Πρόγραµµα αγοράς µετοχών εργαζοµένων
Εξαγορά µετοχών από µετόχους µειοψηφίας
Επανεπένδυση µετοχών από µετόχους µειοψηφίας
∆ιάθεση / (σχηµατισµός) αποθεµατικών
Μερίσµατα
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικό
υπέρ το άρτιο

Συναλ/κές
διαφορές

€ εκατ.

€ εκατ.

€ εκατ.

Λοιπά
Ζηµιές εις
αποθεµατικά
νέο
€ εκατ.

€ εκατ.

118.5
-

1,621.7
-

23.0
-

295.6
(0.5)

(187.0)
(2.6)

118.5

1,621.7

23.0

295.1

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

Σύνολο
€ εκατ.

€ εκατ.
80.8
-

€ εκατ.

(189.6)

1,871.8
(3.1)
1,868.7

80.8

1,952.6
(3.1)
1,949.5

106.7

106.7

14.3

121.0

-

-

-

-

-

-

-

0.6

-

0.6

-

0.6

-

-

-

-

-

36.7

(12.0)
6.3
36.7

-

-

(12.0)
6.3
-

(12.0)
6.3
34.7

-

-

36.7

0.6

18.6

-

-

-

-

-

(0.2)

-

(5.3)

106.7

138.1

-

19.2

1.4
0.3
15.0
-

(15.0)
(47.4)

(0.2)

(2.0)
12.3
0.1
(0.2)
(5.3)

(0.2)
150.4
19.2

306.5

(145.3)

1.4
0.3
(47.4)
1,980.3

-

-

-

-

308.1

308.1

-

-

-

1.4

-

1.4

-

-

84.5

(0.1)
3.7
-

-

(0.1)
3.7
84.5

5.2

(0.1)
3.7
89.7

-

-

84.5

(0.1)
4.9

308.1

(0.1)
397.5

17.5

(0.1)
415.0

119.1

1,640.3

1.2

35.4

120.3

1,675.7

59.7

144.2

-

-

3.6
1.3
(42.4)
-

42.4
(66.7)

273.9

138.5

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 21-30 αποτελούν αναπόσταστο µέρος αυτών των συνοπτικών
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
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36.6
3.6
1.3
(66.7)
2,352.6

87.7

1.4
0.3
0.1
(0.2)
(52.7)
2,068.0

12.3

320.4

-

(0.1)
0.1
(9.9)
95.3

1.4

36.6
3.6
1.3
(0.1)
0.1
(76.6)
2,447.9

Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε.
Αποτελέσµατα Χρήσης 2005 (∆ΠΧΠ)
Συνοπτικές σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (µη ελεγµένες)

1.

Λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές πρακτικές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2004, εκτός των
περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω στις αλλαγές σε λογιστικές αρχές.
Έξοδα, τα οποία δεν 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.
Οι συνοπτικές αυτές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το
∆ιεθνές λογιστικό πρότυπο (∆ΛΠ) 34 “Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις” και θα πρέπει να
διαβαστούν σε συνδυασµό µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2004, οι οποίες
περιλαµβάνουν µια πλήρη περιγραφή των λογιστικών αρχών του Οµίλου.
Αλλαγές σε λογιστικές αρχές
Τον Μάρτιο του 2004, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), εξέδωσε το
∆ΠΧΠ 3 “Συνενώσεις Επιχειρήσεων”, και αναθεώρησε τα ∆ΛΠ 36 “Αποµείωση Στοιχείων
Ενεργητικού” και ∆ΛΠ 38 “Aϋλα Στοιχεία Ενεργητικού”. Η κύρια επίδραση της ανωτέρω
αναθεώρησης στον Όµιλο είναι ότι η απόσβεση της υπεραξίας και των άϋλων στοιχείων
ενεργητικού µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή σταµάτησε. Αντί αυτού, τα στοιχεία ενεργητικού
ελέγχονται για αποµείωση σε ετήσια βάση ή συχνότερα εάν γεγονότα ή αλλαγές σε
καταστάσεις υποδεικνύουν µια πιθανή αποµείωση. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει εφαρµόσει
το ∆ΠΧΠ 3 και τις αναθεωρηµένες προβλέψεις των ∆ΛΠ 36 και ∆ΛΠ 38 από την 1 Ιανουαρίου
2005. Καθώς το πρότυπο είναι εφαρµόσιµο µόνο σε µελλοντικές χρήσεις, δεν έχουν
αναµορφωθεί τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης χρήσης.
Από την 1 Ιανουαρίου 2005, ο ‘Οµιλος εφάρµοσε το ∆ΠΧΠ 2 “Πληρωµές βάσει Μετοχών”. Το
πρότυπο αυτό απαιτεί τα έξοδα αποζηµίωσης που σχετίζονται µε πληρωµές βάσει µετοχών
να αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Σύµφωνα µε το πρότυπο, το κόστος
αποζηµίωσης καθορίζεται βάσει της εύλογης αξίας του εκδοθέντος χρηµατοοικονοµικού
εργαλείου ιδίων κεφαλαίων ή υποχρέωσης, κατά την ηµεροµηνία που χορηγείται. Το πρότυπο
είναι εφαρµόσιµο σε παροχές µετοχών, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών ή σε κάθε
παροχή εργαλείου ιδίων κεφαλαίων που χορηγήθηκε µετά τις 7 Noεµβρίου 2002 και δεν έχει
ωριµάσει προς εξάσκηση κατά την τελική ηµεροµηνία εφαρµογής του προτύπου. Η υιοθέτηση
του ∆ΠΧΠ 2 από τον όµιλο, έχει ως αποτέλεσµα το κόστος των παροχών βάσει µετοχών να
αναγνωρισθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Επιπρόσθετα, έχει αλλάξει ο χρόνος
αναγνώρισης στην κατάσταση αποτελεσµάτων των προγραµµάτων παροχών συνδεόµενα µε
την τιµής της µετοχής (stock appreciation rights). Ως εκ τούτου, τα συγκριτικά στοιχεία της
προηγούµενης χρήσης έχουν αναθεωρηθεί. Η επίδραση των ανωτέρω στα καθαρά
αποτελέσµατα του συνόλου της χρήσης 2004 είναι η µείωση τους κατά €1.4 εκατ. Η
επιβάρυνση του συνόλου των αποτελεσµάτων της χρήσης 2005 για τον όµιλο για τα
υπάρχοντα προγράµµατα µετοχών ανήλθε σε €3.6 εκατ.
Τον ∆εκέµβριο του 2003, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), δηµοσίευσε
αναθεωρήσεις στο ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία: Αναγνώρηση και Αποτίµηση”. Tο
αναθεωρηµένο πρότυπο εφαρµόσθηκε από την 1 Ιανουαρίου 2005 και διευκρινίζει τους όρους
σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού, την µέτρηση της εύλογης αξίας, την αποµείωση, την αντισταθµιστική λογιστική
και τα ενσωµατωµένα παράγωγα σε µη χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις. Tο αναθεωρηµένο
πρότυπο είχε ως αποτέλεσµα µερικά ενσωµατωµένα παράγωγα να µην πληρούν τα κριτήρια
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διαχωρισµού. Ως εκ τούτου τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου
αναµορφώθηκαν. Η επίδραση στα συγκριτικά καθαρά αποτελέσµατα της χρήσης 2004 είναι η
µείωση τους κατά €4,2 εκατ. ενώ το ενεργητικό και τα ίδια κεφάλαια µειώθηκαν κατά €4,7 εκατ.
Επίσης, οι διαφορές από την αποτίµηση των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων δεν καταχωρούνται πλέον στα αποτελέσµατα αλλά απ΄ ευθείας στην καθαρή θέση,
ενώ µεταφέρονται στα αποτελέσµατα όταν το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο αποαναγνωρίζεται.
Η επίδραση στα συγκριτικά αποτελέσµατα του συνόλου της χρήσης 2004 είναι µια µείωση
κατά €0.4 εκατ.
Εντός της χρήσης 2004, ο Όµιλος άλλαξε την πρακτική του για αναπροσαρµογή της τιµής των
γηπέδων και των κτιρίων σύµφωνα µε τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό λογιστικό χειρισµό του
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις», και αποτιµά πλέον τα γήπεδα και κτίρια στο κόστος
κτήσης. Πριν από τη χρήση 2004, η αξία των γηπέδων και των κτιρίων αναπροσαρµόζετο από
ανεξάρτητους εκτιµητές κάθε πέντε έτη. Οι αυξήσεις από την αναπροσαρµογή στην αξία των
γηπέδων και των κτιρίων καταχωρούντο ως πίστωση στο αποθεµατικό από αναπροσαρµογή
στα ίδια κεφάλαια. Οι µειώσεις που αντιστάθµιζαν προηγούµενες αυξήσεις των ιδίων παγίων
στοιχείων καταχωρούντο ως χρέωση στα αποθεµατικά αναπροσαρµογής. Όλες οι άλλες
µειώσεις καταχωρούνταν στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα αποθεµατικά αναπροσαρµογής
που περιλαµβάνονταν στα Ίδια κεφάλαια µεταφέρονταν απ’ ευθείας στα αποτελέσµατα εις νέο
αµέσως µόλις πραγµατοποιούνταν. Η αλλαγή σ’ αυτή την λογιστική πρακτική έγινε
προκειµένου να παρέχεται καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Οµίλου αλλά και
προκειµένου να υπάρχει συνέπεια στην παρουσίαση µε άλλες εταιρείες του ιδίου ή
παρεµφερούς κλάδου, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν αναπροσαρµόζουν την αξία των
παγίων στοιχείων τους. Ειδικότερα, οι οµοειδείς προς εµάς εταιρίες συντάσσουν οικονοµικές
καταστάσεις σύµφωνα µε τις Λογιστικές Αρχές ΗΠΑ (US GAAP) όπου η αναπροσαρµογή των
παγίων στοιχείων δεν επιτρέπεται. Επιπλέον, αυτή η αλλαγή λογιστικής αρχής εναρµονίζει τον
λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που ακολουθείται στις οικονοµικές µας καταστάσεις σύµφωνα µε
τα Αµερικανικά πρότυπα. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2004 είχαν αναµορφωθεί στις
οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης.
Όπου κρίθηκε αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί ώστε να είναι σύµφωνα
µε τις µεταβολές στην παρουσίαση της τρέχουσας χρήσης.

2.

Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες

Για την Coca-Cola Τρία Έψιλον, πιστεύουµε ότι το ευρώ είναι το πιο κατάλληλο νόµισµα
αναφοράς, διότι είναι στενά συνδεδεµένο µε τα λειτουργικά νοµίσµατα των χωρών που
απαρτίζουν τον όµιλο. 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 χρήση.
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Οι κυριότερες τιµές συναλλάγµατος που χρησιµοποιήθηκαν για συναλλαγές και για τη
µετατροπή τους σε ευρώ ήταν σε σύγκριση µε 1 ευρώ:
Μέση συναλλαγµατική
ισοτιµία
Χρήση 2005
Χρήση 2004
∆ολάριο ΗΠΑ
Στερλίνα Αγγλίας
Ζλότυ Πολωνίας
Νάιρα Νιγηρίας
Φιορίνι Ουγγαρίας
Ελβετικό Φράγκο
Ρωσικό Ρούβλι
Ρουµανικό Λέι

1.24

1.25

0.68
4.03
162.86
248.59
1.55
35.15
3.63

0.68
4.52
166.26
250.67
1.54
35.76
4.06
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Συναλλαγµατική ισοτιµία
κλεισίµατος
31 ∆εκεµβρίου
31 ∆εκεµβρίου
2005
2004
1.19
1.36
0.69
3.84
153.96
251.70
1.56
34.19
3.68

0.71
4.06
180.95
245.89
1.54
37.81
3.94
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3.

Πληροφόρηση ανά τοµέα

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει ως µοναδικό αντικείµενο εργασιών την παραγωγή, διανοµή και
πώληση µη αλκοολούχων ποτών. Ο Oµιλος δραστηριοποιείται σε 26 χώρες, και τα οικονοµικά
του αποτελέσµατα αναφέρονται κατά τους ακόλουθους τοµείς:
Αναπτυγµένες
αγορές:

Αυστρία, 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,
Μολδαβία, Νιγηρία, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία και Μαυροβούνιο και
Ουκρανία.
Ογκος σε
κιβώτια
εκατ.

Κύκλος
Εργασιών
€ εκατ.

EBITDA

EBIT

€ εκατ.

€ εκατ.

Αναπτυγµένες αγορές
∆' τρίµηνο 2005

121.4

∆' τρίµηνο 2004

123.9

490.2

Χρήση 2005
Χρήση 2004

563.5
563.5

2,262.3
2,245.9

489.1

49.3

16.0

10.2

(50.4)

382.3
332.8

235.9
107.0

Αναπτυσσόµενες αγορές
∆' τρίµηνο 2005

72.0

192.1

17.1

(2.3)

∆' τρίµηνο 2004

64.1
305.9

170.1

9.9

841.1

115.7

(10.4)
43.4

Χρήση 2005
Χρήση 2004

268.3

732.6

100.7

25.3

∆' τρίµηνο 2005

173.7

424.2

∆' τρίµηνο 2004

140.1

287.9

48.2

16.1

Χρήση 2005

708.7

1,676.9

309.8

181.6

Χρήση 2004

580.9

1,269.0

246.6

122.2

∆' τρίµηνο 2005

367.1

1,105.4

128.8

40.3

∆' τρίµηνο 2004

328.1

948.2

68.3

(44.7)

Χρήση 2005

1,578.1

4,780.3

807.8

460.9

Χρήση 2004

1,412.7

4,247.5

680.1

254.5

Αναδυόµενες αγορές
62.4

26.6

Σύνολο Coca-Cola 3E

Σελ. 24 από 32

Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε.
Αποτελέσµατα Χρήσης 2005 (∆ΠΧΠ)
Συνοπτικές σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (µη ελεγµένες)

4.

Αναµορφώσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων

Κατά τις χρήσεις 2004 και 2005, η Coca-Cola Τρία Έψιλον αναγνώρισε αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις για ζηµιές προηγούµενων χρήσεων οι οποίες δεν είχαν αναγνωριστεί
κατά την εξαγορά της Coca-Cola Beverages plc από την Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως
Α.Ε. Σύµφωνα µε το αναθεωηµένο ∆ΛΠ 12 «Φόροι εισοδήµατος», όταν αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις δεν έχουν αναγνωριστεί κατά την εξαγορά και οι οποίες
αναγνωρίζονται µεταγενέστερα, αναπροσαρµόζεται ανάλογα και η υπεραξία µε εγγραφές στο
φόρο και τα λειτουργικά αποτελέσµατα αντίστοιχα. Έτσι, στη χρήση 2005, τα λειτουργικά
έξοδα προσαυξήθηκαν κατά €26.5 εκατ. (2004: €24.6 εκατ.) και οι φόροι εισοδήµατος
µειώθηκαν κατά €26.5 εκατ. (2004: €24.6 εκατ.). Αντίστοιχα η αύξηση των λειτουργικών
εξόδων καθώς και η µείωση των φόρων εισοδήµατος κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2005 ήταν
€3.2 εκατ. (2004: €0.0 εκατ.).

5.

Έξοδα αναδιοργάνωσης

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης ανήλθαν στα €13,8 εκατ. για την χρήση 2005 (2004: €49.5 εκατ)
και €5.4 εκατ. για το τέταρτο τρίµηνο του 2005 (2004: €49.5 εκατ). Αυτά αποτελούνται από
€5.0 εκατ. (2004: €45.9 εκατ) αποζηµιώσεις στο προσωπικό λόγω αποµάκρυνσης από την
υπηρεσία, €0.9 εκατ. (2004: €3.6 εκατ) ζηµιές από αποµείωση παγίων και €7.9 εκατ. (2004:
€0.0 εκατ) επιταχυνόµενη απόσβεση σε εργοστάσιο και εξοπλισµό τα οποία ως αποτέλεσµα
της σχεδιαζόµενης αναδιοργάνωσης έχουν πλέον µειωµένη ωφέλιµη ζωή. Για το τέταρτο
τρίµηνο τα έξοδα αναδιοργάνωσης ποσού €5.4 εκατ. αφορούν κατά €1.4 εκατ. (2004: €45.9
εκατ) αποζηµιώσεις στο προσωπικό λόγω αποµάκρυνσης από την υπηρεσία, €0.9 εκατ.
(2004: €3.6 εκατ) ζηµιές από αποµείωση παγίων και κατά €3.1 εκατ. (2004: €0.0 εκατ)
επιταχυνόµενη απόσβεση.
6.

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρήση 2005
€ εκατ.

Χρεωστικοί τόκοι
Καθαρά (κέρδη) / ζηµιές συναλλαγµατικής
µετατροπής
Ζηµιές συµβάσεως ανταλλαγής επιτοκίου (SWAP)
Πιστωτικοί τόκοι

Χρήση 2004
€ εκατ.

56.5

67.2

(0.9)
2.9
(3.7)
54.8

2.8
1.5
(6.7)
64.8

΄∆ τρίµηνο 2005
€ εκατ.

΄∆ τρίµηνο 2004
€ εκατ.

14.2
4.0
(1.6)
16.6

16.7
3.3
1.4
(2.2)
19.2

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

Χρεωστικοί τόκοι
Καθαρές ζηµιές συναλλαγµατικής µετατροπής
Ζηµιές συµβάσεως ανταλλαγής επιτοκίου (SWAP)
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων
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7.

Φορολογία

Ο πραγµατικός τελικός φορολογικός συντελεστής για τον όµιλο διαφέρει από τον ελληνικό
συντελεστή του 32% (2004: 35%) ως συνέπεια ορισµένων παραγόντων, ο σηµαντικότερος
από τους οποίους είναι η µη έκπτωση συγκεκριµένων εξόδων και το γεγονός ότι οι
φορολογικοί συντελεστές στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όµιλος διαφέρουν σηµαντικά
από τον ελληνικό υποχρεωτικό φορολογικό συντελεστή. Οι υποχρεωτικοί φορολογικοί
συντελεστές στις χώρες που δραστηριοποιείται ο όµιλος κυµαίνονται από 0% ως 37%.
Η καλύτερη δυνατή εκτίµηση για τον αναµενόµενο ετήσιο µέσο φορολογικό συντελεστή
γίνεται για κάθε χώρα και εφαρµόζεται στα κέρδη και ζηµιές της περιόδου στις αντίστοιχες
χώρες.
Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής για τον Όµιλο διαφοροποιείται σε τριµηνιαία βάση
σαν αποτέλεσµα του συνδυασµού των φορολογητέων κερδών και των φορολογικά
εκπεστέων εξόδων σ’ όλες τις χώρες µας και σαν συνέπεια φορολογικών αναµορφώσεων
κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς κατ’ ανάγκη να αφορούν την τρέχουσα περίοδο.
Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής (εξαιρουµένων των αποσβέσεων και των λοιπών
αναµορφώσεων των ασώµατων ακινητοποιήσεων), είναι περίπου 26% για τη χρήση 2005
(2004: 28%). Ο εν λόγω συντελεστής δεν περιλαµβάνει την θετική επίδραση της
αναγνώρισης φορολογικών ζηµιών που δεν είχαν αναγνωρισθεί στο παρελθόν. Η µείωση
του πραγµατικού φορολογικού συντελεστή µεταξύ των χρήσεων οφείλεται κυρίως στη
µείωση των φορολογικών συντελεστών των χωρών της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της
Ρουµανίας.

8.

Κέρδη ανά µετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται
στους µετόχους µε το σταθµικό µέσο αριθµό µετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά
την εκάστοτε περίοδο (Χρήση 2005: 238,326,756 µετοχές, τέταρτο τρίµηνο του 2005:
238,530,337 µετοχές, χρήση 2004: 236,958,191 µετοχές, τέταρτο τρίµηνο του 2004:
237,057,295 µετοχές).

9.

Ενσώµατες και Ασώµατες Ακινητοποιήσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Λογιστικοποίηση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης
σχετιζόµενης µε την εξαγορά της CCB plc
Εξαγορές περιόδου
Πωλήσεις
Αποσβέσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005
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Ενσώµατες
ακινητοποιήσεις

Ασώµατες
ακινητοποιήσεις

€ εκατ.

€ εκατ.

2,061.1
446.0
32.1
(26.1)
(315.3)
89.6

1,683.5
….
(26.5)
183.2
(6.4)
(0.6)
13.6

2,287.4

1,846.8
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10.

Καθαρός δανεισµός

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Καθαρός δανεισµός

Υπόλοιπο
31 ∆εκεµβρίου
2005
€ εκατ.

Υπόλοιπο
31 ∆εκεµβρίου 2004

1,327.5
575.8

1,454.0
95.0

(182.4)
1,720.9

(38.3)
1,510.7

€ εκατ.

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, ο καθαρός δανεισµός αυξήθηκε κατά €210.2 εκατ. κυρίως λόγο
έκδοσης βραχυπρόθεσµων χρεωστικών τίτλων (commercial papers) στα πλαίσια του
παγκόσµιου προγράµµατος δανεισµού συνολικού ύψους €1.0 δις (global commercial paper
program). Οι εισπράξεις χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για τη χρηµατοδότηση των εξαγορών
του Ρωσικού παραγωγού χυµών Multon και των εµφιαλωτηρίων νερού Vlasinka και Bankya
στη Σερβία και το Μαυροβούνιο και τη Βουλγαρία αντίστοιχα (σηµείωση 14).

11.

Μετοχικό κεφάλαιο

Στις 21 ∆εκεµβρίου 2005 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 1.2 εκατ. µε
έκδοση 2,431,873 νέων κοινών µετοχών λόγω της άσκησης των δικαιωµάτων προαίρεσης.
Το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο αυξήθηκε κατά € 35.4 εκατ. ως αποτέλεσµα της παραπάνω
αύξησης. Μετά την αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 120.3 εκατ. και διαιρείται σε
240.692.002 µετοχές µε ονοµαστική αξία ανά µετοχή €0.50.

12.

Μερίσµατα

Οι µέτοχοι ενέκριναν την καταβολή µερίσµατος €0.28 ανά µετοχή (σύνολο €66.7 εκατ.) για τη
χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που
πραγµατοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2005.

13.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Στις 29 Ιουνίου 2005, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού ζήτησε την παροχή πληροφοριών
σχετικά µε τις εµπορικές πρακτικές µας, µετά από παράπονα τρίτων προσώπων σχετικά µε
το επίπεδο συµµόρφωσης µας µε την απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2002. Στις 7 Οκτωβρίου
του 2005 µας δόθηκε ειδοποίηση για να παραστούµε ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής
Ανταγωνισµού. Την συγκεκριµένη ηµεροµηνία µας κοινοποιήθηκε η εισήγηση της
Γραµµατείας της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού η οποία αναφέρει ότι δεν
συµµορφωθήκαµε µε την από 25 Ιανουαρίου 2002 απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής
Ανταγωνισµού, για το διάστηµα που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα της Γραµµατείας, και
εισηγείται την επιβολή σε βάρος µας χρηµατικής ποινής ποσού €5,869 για κάθε µέρα
καθυστέρησης συµµόρφωσης µας µε αυτή την απόφαση κατά την χρονική περίοδο από 25
Ιανουαρίου 2002 έως 30 Σεπτεµβρίου 2005, το οποίο θα µπορούσε να ανέλθει συνολικά σε
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περίπου €7.9 εκατ. Η πρώτη ακρόαση ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού
προγραµµατίστηκε για τις 16 Φεβρουαρίου 2006.
Πιστεύουµε ότι έχουµε βάσιµα νοµικά και ουσιαστικά επιχειρήµατα ενάντια στους
ισχυρισµούς της Γραµµατείας της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού. Παρόλαυτα, αυτή
την χρονική στιγµή δεν είµαστε σε θέση να προβλέψουµε το αποτέλεσµα της παραπάνω
υπόθεσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 22 Ιουνίου 2005 ότι υιοθέτησε ∆εσµευτική
Απόφαση σχετικά µε τις εµπορικές πρακτικές της Coca-Cola στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο σαν βάση τερµατισµού της έρευνάς της που ήταν σε εξέλιξη τα τελευταία πέντε χρόνια
και περιελάµβανε τις εµπορικές πρακτικές της Coca-Cola σε µερικές Ευρωπαϊκές χώρες. Η
Απόφαση βασίζεται στην δέσµευση που η The Coca Cola Company (TCCC), η Coca-Cola
Τρία Έψιλον και άλλοι σηµαντικοί Ευρωπαίοι εµφιαλωτές κατέθεσαν αρχικά στην Επιτροπή
τον Οκτώβριο του 2004 και στις ακόλουθες διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τις Εθνικές Επιτροπές Ανταγωνισµού των χωρών µελών της Ε.Ε. Η ∆έσµευση θα ισχύει σε
27 κράτη της Ευρώπης, στα δίκτυα διανοµής όπου οι πωλήσεις ανθρακούχων αναψυκτικών
µε τα σήµατα της The Coca-Cola Company ξεπερνούν το 40% των εθνικών πωλήσεων και
είναι υπερδιπλάσιες του µεριδίου αγοράς του πλησιέστερου ανταγωνιστή τους.
Εκτός από τα θέµατα που αναφέρονται ανωτέρω, δεν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στις
ενδεχόµενες υποχρεώσεις από την 31η ∆εκεµβρίου 2004 (όπως αυτές περιγράφονται στο
ετήσιο δελτίο του 2004)
14.

Πρόσφατες εξαγορές

α)

Vlasinka
Στις 14 Aπριλίου 2005, ολοκληρώσαµε την εξαγορά του Σερβικού εµφιαλωτηρίου
µεταλλικού νερού, Vlasinka, από κοινού µε την TCCC. Το συνολικό τίµηµα της
εξαγοράς ανήλθε σε €21.0 εκατ. (εξαιρουµένων των εξόδων εξαγοράς). H Coca-Cola
Τρία Έψιλον αγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στη Surdulica
στη Νότια Σερβία και Μαυροβούνιο για €10.5 εκατ. ενώ η TCCC αγόρασε το σήµα
µεταλλικού νερού ‘Rosa’ για €10.5 εκατ. Η εξαγορά είχε ως αποτέλεσµα την
καταχώρηση υπεραξίας €7.9 εκατ. από την Coca-Cola Τρία Έψιλον.

β)

Multon
Στις 20 Aπριλίου 2005, ολοκληρώσαµε την από κοινού µε την TCCC εξαγορά της
Multon, ηγέτιδας εταιρίας παραγωγής χυµών στη Ρωσία. Η συνεργασία έχει τη
µορφή της κοινοπραξίας και λογιστικοποιείται στις συνοπτικές ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις ως κοινοπραξία. Η Multon έχει εγκαταστάσεις παραγωγής
στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη και παράγει και διαθέτει χυµούς µε τα σήµατα
‘Rich’, ‘Nico’ και ‘Dobry’. Το συνολικό τίµηµα για την εξαγορά ήταν $471.0 εκατ.
(€359.9 εκατ.) (εξαιρουµένων των εξόδων εξαγοράς), πλέον της ανάληψης δανείου
ύψους $35.9 εκατ. (€27.4 εκατ.). Το µερίδιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην τιµή
αγοράς και στην ανάληψη του χρέους ήταν $253.5 εκατ. (€193.7 εκατ.). Η εξαγορά
είχε ως αποτέλεσµα την καταχώρηση υπεραξίας €83.0 εκατ. και εµπορικών σηµάτων
€73.7 εκατ από την Coca-Cola Τρία Έψιλον.
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γ)

Bankya
Στις 2 Ιουνίου 2005, ολοκληρώσαµε την εξαγορά του Βουλγάρικου εµφιαλωτηρίου
µεταλλικού νερού, Bankya. Η εξαγορά περιλαµβάνει εγκαταστάσεις παραγωγής λίγο
έξω από τη Σόφια και το σήµα µεταλλικού νερού ‘Bankia’. Το συνολικό τίµηµα για την
εξαγορά ήταν €10.7 εκατ. (εξαιρουµένων των εξόδων εξαγοράς) πλέον της ανάληψης
ενός δανείου ύψους €2.2 εκατ. Η εξαγορά είχε ως αποτέλεσµα την καταχώρηση
υπεραξίας €4.5 εκατ., εµπορικών σηµάτων €6.4 εκατ και €1.0 εκατ δικαιωµάτων
άντλησης νερού. Το εµπορικό σήµα Bankia πωλήθηκε µετέπειτα στην TCCC στην
χρήση 2005 για €6.4 εκατ.

δ)

Vendit
Στις 28 Σεπτεµβρίου 2005 ολοκληρώσαµε την εξαγορά της εταιρείας Vendit µιας από
τις µεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής µηχανηµάτων αυτόµατης
πώλησης στην Ιρλανδία. Το συνολικό τίµηµα για την εξαγορά εκτιµάται στα € 5.9
εκατ. (εξαιρουµένων των εξόδων εξαγοράς) πλέον της ανάληψης δανείου ύψους €0.8
εκατ. Μέχρι στιγµής η εξαγορά είχε ως αποτέλεσµα την καταχώρηση υπεραξίας €5.5
εκατ. και €1.0 εκατ. συµβολαίων πελατών. Παρόλ’ αυτά η εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν και των υποχρεώσεων που
αναλήφθηκαν είναι προκαταρκτική και εξαρτάται από την οριστικοποίηση του
τιµήµατος εξαγοράς.

15.

Αριθµός προσωπικού
Ο µέσος όρος των ισοδύναµων µε πλήρη απασχόληση εργαζοµένων στον όµιλο, για
το 2005 ήταν 41.101 (2004: 38.219).

16.

Μεταγενέστερα γεγονότα

Στις 27 Ιανουαρίου 2006, η θυγατρική µας 3 Ε (Κύπρου) LTD, προέβη σε δηµόσια
προσφορά εξαγοράς µετοχών της εταιρείας Αδελφοί Λανίτης LTD µε σκοπό την απόκτηση
έως και του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Αφοί Λανίτης. Το ύψος της προσφοράς ανά
µετοχή της Αφοί Λανίτης ορίστηκε σε 0,172 Λίρες Κύπρου τοις µετρητοίς. Η ισχύς της
προσφοράς εκτείνεται από την 27η Ιανουαρίου 2006 έως και τις 12.30’ της 10ης Μαρτίου
2006.
Την 20η Ιανουαρίου 2006, αναγγείλαµε ότι συµφωνήσαµε να αποκτήσουµε από κοινού µε
την TCCC το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Fresh & Co, έναν από τους κυριότερους
παραγωγούς φρουτοχυµών στην Σερβία και το Μαυροβούνιο. Στην εξαγορά
περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής στην Subotica, καθώς και τα εµπορικά
σήµατα χυµών και νέκταρ “Next” και “Su-Voce”. Το συνολικό καθαρό ποσόν της συναλλαγής
είναι €19.5 εκατ. (στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η ρύθµιση κάποιων οφειλών της εταιρείας,
αλλά όχι το κόστος της διαδικασίας συγχώνευσης) και υπόκειται στον καθορισµό του χρέους
της εταιρείας στο κλείσιµο σε ποσόν όχι µεγαλύτερο των €23.1 εκατ. Το τελικό τίµηµα
εξαγοράς υπόκειται σε ορισµένες προσαρµογές. Η εξαγορά υπόκειται στην έγκριση των
καθ’ύλην αρµοδίων αρχών και αναµένεται ότι θα έχει οριστικοποιηθεί έως το τέλος του µηνός
Φεβρουαρίου 2006.
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Τον Ιανουάριο του 2006, αναγγείλαµε πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων
µας στην Ελλάδα, ως µέρος της στρατηγικής µας που στοχεύει στην βέλτιστη
αποτελεσµατικότητα. Αυτές οι πρωτοβουλίες αναµένεται ότι θα στηρίξουν την ανάπτυξη του
κύκλου εργασιών µας και ότι θα επιτρέψουν να αποκοµίσουµε σηµαντικά οφέλη από την
βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς µας τα επόµενα χρόνια. Το σχέδιο προβλέπει την
µεταφορά παραγωγικού δυναµικού και τον εξορθολογισµό των αποθηκευτικών µας
εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, η παραγωγή του Αθηναϊκού εργοστασίου
θα µεταφερθεί στο εργοστάσιο Σχηµαταρίου (40 χλµ. από την Αθήνα), και οι αποθήκες του
Μεσολογγίου, της Κερκύρας και της Ρόδου θα παύσουν να λειτουργούν. Αυτές οι
πρωτοβουλίες θα έχουν επιπτώσεις σε περίπου 150 υπαλλήλους της εταιρείας από το
σύνολο των 2.400 εργαζοµένων της Coca-Cola Τρια Έψιλον στην Ελλάδα. Η εταιρεία
ξεκίνησε διαβουλεύσεις µε τις κατά τόπους εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις για να
οριστικοποιηθούν οι τελικοί όροι των αποχωρήσεων.
Την 14η Φεβρουαρίου 2006, ανακοινώσαµε ότι έχουµε συµφωνήσει να εξαγοράσουµε, µαζί
µε την TCCC, το 100% του οµίλου Traficante που παράγει υψηλής ποιότητας µεταλλικό
νερό στην Ιταλία, και διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα νερού. Η εξαγορά περιλαµβάνει την
απόκτηση 2 εργοστασίων στο νότο, όπως και τα εθνικά σήµατα νερού “Lilia” και “Lilia Kiss”
(µε και χωρίς ανθρακικό). Το συνολικό καθαρό τίµηµα για την εξαγορά ανέρχεται σε €35
εκατ. (συµπεριλαµβανοµένου της ανάληψης ενός δανείου και εξαιρουµένων των εξόδων
εξαγοράς). Η εξαγορά υπόκειται στην έγκριση ρυθµιστικών αρχών και αναµένεται να έχει
ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίµηνο του 2006.
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Όγκος πωλήσεων ανά χώρα 2005, 2004 & 2003
(σε εκατ. κιβώτια)
2005

2004

2003

Αναπτυγµένες αγορές
Αυστρία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Ελβετία

86.8
144.9
75.8
180.4
75.6

89.7
145.8
72.9
178.0
77.1

69.2
147.4
72.0
180.3
83.9

ΣΥΝΟΛΟ

563.5

563.5

552.8

Αναπτυσσόµενες Αγορές
Βαλτική
Κροατία
∆ηµοκρατία της Τσεχίας
Ουγγαρία
Πολωνία
Σλοβακία
Σλοβενία

20.0
25.4
45.3
74.7
118.7
17.4
4.40

16.9
23.5
42.3
69.2
98.0
14.4
4.00

19.1
25.2
41.9
73.3
94.6
17.8
4.50

ΣΥΝΟΛΟ

305.9

268.3

276.4

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

4.2
13.5
12.5
41.3
8.3
1.8
143.6
123.5
260.1
60.9
39.0

4.1
10.7
13.1
35.3
8.7
1.4
130.1
106.0
188.7
44.0
38.8

3.7
9.5
13.3
35.6
9.8
1.5
122.7
97.7
159.8
38.1
38.4

ΣΥΝΟΛΟ

708.7

580.9

530.1

1,578.1

1,412.7

1,359.3

ΣΥΝΟΛΟ CCHBC
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
ΧΡΗΣΗ 2005 ΚΑΙ 2004
2005 % µεταβολή
συγκριτικά µε 2004
Αναπτυγµένες αγορές
Αυστρία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Ελβετία

2004 % µεταβολή
συγκριτικά µε 2003

-3%
-1%
4%
1%
-2%

30%
-1%
1%
-1%
-8%

0%

2%

Αναπτυσσόµενες Αγορές
Βαλτική
Κροατία
∆ηµοκρατία της Τσεχίας
Ουγγαρία
Πολωνία
Σλοβακία
Σλοβενία

19%
8%
7%
8%
21%
21%
10%

-12%
-7%
1%
-6%
4%
-19%
-11%

ΣΥΝΟΛΟ

14%

-3%

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

2%
26%
-5%
17%
-5%
29%
10%
17%
38%
38%
0%

11%
13%
-2%
-1%
-11%
-7%
6%
8%
18%
15%
1%

ΣΥΝΟΛΟ

22%

10%

ΣΥΝΟΛΟ CCHBC

12%

4%

ΣΥΝΟΛΟ
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