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Έκθεση Διαχειριστών

επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01.01.2015 εως 31.12.2015 προς την Τακτική
Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία “ COCA-COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  Μ.Ε.Π.Ε”

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 του ν. 3190/55 υποβάλουμε συνημμένα στην Τακτική  Συνέλευση του μοναδικού
εταίρου τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2015 με τις παρατηρήσεις
επ’ αυτών, για την έγκρισή σας. 

Οικονομική επισκόπηση 

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των  €119,2 εκατ (2014: €5,1 εκατ.)

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31η   Δεκεμβρίου 2015  ανήλθαν στο ποσό των €332,3 εκατ. (2014: €199,2 εκατ.). Το
εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31η  Δεκεμβρίου 2015  αποτελείται από 2.884.000 εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία
€30 ανά μερίδιο. 

Η Εταιρεία δεν είχε δανεισμό την  31η  Δεκεμβρίου 2015.  (2014: €8,3 εκατ.)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους σημαντικότερους δείκτες απόδοσης της Εταιρείας για τις  χρήσεις  2015-2014:

                                                      

Βασικά οικονομικά μεγέθη και αριθμοδείκτες                     2015                     2014

Έσοδα (€ εκατ.) 158,9 25,3
Λειτουργικά κέρδη (EBIT σε € εκατ.) 119,9 4,0
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 2% 7,7%
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 94,8% 89,6%
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 71,4% 187,9%
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 1815,8% 858,6%
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Μεταγενέστερα γεγονότα 

              Την 25η Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνέλευση του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας, στην
οποία αποφασίστηκε  η εκλογή νέου διαχειριστή σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Η Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή του
κ.  Ιωάννη  Λεούση  ως  νέο  διαχειριστή  σε  αντικατάσταση  του  κ.  Εμμανουήλ  Φαφαλιού.  Κατόπιν  της  ανωτέρω
αντικατάστασης, διαχειριστές της Εταιρείας είναι οι κκ.  Oya Gur, Χρήσος Βάρσος, Ευάγγελος Κοντογιώργης  και Ιωάννης
Λεούσης. 

                 Οι διαχειριστές της Εταιρείας προτείνουν για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 τη διανομή μερίσματος
ύψους  € 112,0 εκατ. Η πρόταση αυτή τελεί υπό την έκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας

Η προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση προβλέπεται σταθερή.

Mακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα                 

               Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την
επανεξέταση  των  όρων  του  προγράμματος  χρηματοδότησης  της  Ελλάδας,  καθιστούν  το  μακροοικονομικό  και
χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.

               Η οικονομική αυτή κατάσταση παραμένει βασικός παράγοντας  ρίσκου για την Εταιρεία. Τυχόν αρνητικές εξελίξεις
και η αβεβαιότητα στον τομέα αυτό πιθανό να έχουν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας, στα αποτελέσματατά
της, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στις προοπτικές της.

                Οι εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ελληνική οικονομία είναι πέραν του ελέγχου της
Εταιρείας και η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να τις προβλέψει ή να διαβλέψει τις τυχόν επιπτώσεις αυτών. Παρόλα αυτά η
Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και  τις  πιθανές  επιπτώσεις της,  προκειμένου να διασφαλίσει ότι  λαμβάνονται
έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες
της Εταιρείας. 

                Στις 29 Ιουνίου 2015, η κυβέρνηση της Ελλάδας επέβαλε περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων σε όλα τα
 ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Εταιρεία  διατηρεί καταθέσεις σε μετρητά και ισοδύναμα στις ελληνικές τράπεζες
που κατά την ημερομηνία έγκρισης των παρόντων οικονομικών καταστάσεων ανέρχονταν σε € 0,1 εκατ. 

                                                                     Οι Διαχειριστές 

Ευάγγελος Κοντογιώργης                                                                      Χρήστος Βάρσος
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τον Εταίρο της Εταιρείας «COCA-COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε  τις  συνημμένες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  της  Εταιρείας  «COCA-COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.»,  οι  οποίες  αποτελούνται  από τον ισολογισμό της  31ης Δεκεμβρίου
2015,  τις  καταστάσεις  αποτελεσμάτων  χρήσης  και  συνολικού  εισοδήματος,  μεταβολών  ιδίων  κεφαλαίων  και
ταμειακών ροών της  χρήσεως που έληξε  την ημερομηνία αυτή,  καθώς και  περίληψη σημαντικών λογιστικών
αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η  διοίκηση  έχει  την  ευθύνη  για  την  κατάρτιση  και  εύλογη  παρουσίαση  αυτών  των  χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε  να  καθίσταται  δυνατή  η  κατάρτιση  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  απαλλαγμένων  από  ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν
να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό
την απόκτηση εύλογης  διασφάλισης  για  το  εάν οι  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  είναι  απαλλαγμένες  από
ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και  τις  γνωστοποιήσεις  στις  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις.  Οι  επιλεγόμενες  διαδικασίες  βασίζονται  στην
κρίση  του  ελεγκτή  περιλαμβανομένης  της  εκτίμησης  των  κινδύνων  ουσιώδους  ανακρίβειας  των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  της  εταιρείας,  με  σκοπό  το  σχεδιασμό  ελεγκτικών
διαδικασιών  κατάλληλων  για  τις  περιστάσεις,  αλλά  όχι  με  σκοπό  την  έκφραση  γνώμης  επί  της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων
που  έγιναν  από  τη  διοίκηση,  καθώς  και  αξιολόγηση  της  συνολικής  παρουσίασης  των  χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση
της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «COCA-COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μ.Ε.Π.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης με τις συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ. 3α) και 37 του κωδ. Ν.
2190/1920, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 22 (παρ. 3) και 23 του κωδ. Ν. 3190/1955.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Λ. Κηφισίας 268 
153 32 Χαλάνδρι                                                                    Δημήτρης
Σούρμπης
ΑΜ ΣΟΕΛ 113                                          Αρ Μ ΣΟΕΛ 16891
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Iσολογισμός
       

 

   
     Την 31 
Δεκεμβρίου

  Την 31 
Δεκεμβρίου

    
2015

 
2014

  
Σημεί
ωση  € εκατ.  € εκατ.  

Ενεργητικό        

Ενσώματα πάγια στοιχεία............................................................................................  2  1,4  1,6  
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες..........................................  3  148,5  148,5  
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία...............................................  4  68,4  55,0  
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία........................................................  7  125,3 0,2
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων..........................................    343,6 205,3
     

 
Εμπορικές απαιτήσεις..................................................................................................  8  2,9 15,3
Λοιπές απαιτήσεις........................................................................................................  8  3,6  1,5
Χρηματικά διαθέσιμα..................................................................................................  9  0,5  0,3  
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων................................................    7,0      17,1      
Σύνολο ενεργητικού...................................................................................................    350,6 222,4  
      

Υποχρεώσεις    

Βραχυπρόθεσμα δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες..................................................  10  —  0,1  
Εμπορικές  και λοιπές  υποχρεώσεις...........................................................................  11  7,6  8,3
Φορολογικές υποχρεώσεις...........................................................................................  11 2,2 0,7
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων..................................................................    9,8  9,1  
      
Μακροπρόθεσμα δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες.................................................  10  —  8,2  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεωσεις ................................................................  6  0,1 0,2  
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις........................................................................  12  8,4  5,7  
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.................................................................    8,5  14,1
Σύνολο υποχρεώσεων.................................................................................................    18,3  23,2  
      

Ίδια κεφάλαια     

Εταιρικό κεφάλαιο.......................................................................................................  13  86,5  86,5  
Λοιπά αποθεματικά......................................................................................................  14  72,4  52,5
Αποτελέσματα εις νέον................................................................................................    173,4  60,2  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων...........................................................................................    332,3  199,2  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων............................................................    350,6  222,4  

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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                  Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

       
Για τη χρηση που έληξε την

    

31 Δεκεμβρίου 
2015 31 Δεκεμβρίου 2014

  Σημεί
ωση

 

   € εκατ. € εκατ.

Έσοδα από παροχή διοικητικών υπηρεσιών............................................   39,0 21,0
Έσοδα από royalties.................................................................................    4,8 3,0
Έσοδα από μερίσματα.............................................................................. 23,24 115,1 1,3
Συνολικά έσοδα.......................................................................................    158,9 25,3

    
Λειτουργικά έξοδα...................................................................................   15  (39,0) (21,3)
Λειτουργικά κέρδη.................................................................................   119,9 4,0

   

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα)........................................... 16 2,1 (0,2)
Ζημίες χρηματοοικονομικών στοιχείων...................................................  (0,3) —

Κέρδη  προ φόρων..................................................................................    121,7 3,8
    

Φόροι .......................................................................................................   17  (2,5) 1,3

Κέρδη μετά φόρων.................................................................................    119,2 5,1
      

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

             

  
 Για τη χρήση που έληξε                             
     την 31 Δεκεμβρίου

 

 
   2015                 
2014  

 
   € εκατ.           
€ εκατ.  

Κέρδη  μετά φόρων...........................................................  
    11
9,2

      
5,1

Λοιπά συνολικά έσοδα:   
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:   
Κέρδη/ (ζημιές) αποτίμησης κατά τη χρήση.....................  13,8 (4,9)  
Φόροι εισοδήματος που αντιστοιχεί στα στοιχεία που 
ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα ........................................ (0,1) 0,2

13,7 (4,7)
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:
Αναλογιστικά  κέρδη /(ζημίες)..........................................  0,2 (0,5)  
Φόροι εισοδήματος που αντιστοιχεί στα στοιχεία που 
δεν θα  ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
μεταγενέστερα…………………………………………... — 0,1

0,2 (0,4)
Λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση, μετά 
  από φόρους  ................................................................... 13,9 (5,1)

Συνολικά έσοδα για τη χρήση 133,1 —  

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
         

                    Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της  Εταιρείας 

          

  Εταιρικό  Λοιπά  

Αποτε
λέ-

σματα
εις  

  Κεφάλαιο  αποθεματικά  νέον
    Σύνο

λο  

  € εκατ.  € εκατ.  
€ εκατ

.
  € εκα

τ.  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015........................... 86,5  52,5 60,2  
 

199,2 

Μεταφορά από/προς Κέρδη εις νέον................ — 6,2        (6,2) —

Κέρδη μετά φόρων για τη χρήση...................... — —      119,2 119,2

Λοιπά συνολικά έσοδα για τη  

  χρήση, μετά φόρων ........................................ — 13,7  0,2 13,9

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
  για τη χρήση, μετά φόρων.............................

.......................................................................... — 13,7 119,4 133,1

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
                8

6,5
 

72,4 173,4
   332

,3

  Εταιρικό  Λοιπά  

Αποτε
λέ-

σματα
εις  

  Κεφάλαιο  αποθεματικά  νέον
    Σύνο

λο  

  € εκατ.  € εκατ.  
€ εκατ

.
  € εκατ

.  

Εγγραφή εταιρικού κεφαλαίου........................... 86,5  57,2 55,5  

 
19
9,
2 

Κέρδη μετά φόρων για τη χρήση........................ — —   5,1
5,
1

Λοιπά συνολικά έσοδα για τη  

  χρήση, μετά φόρων ........................................... — (4,7) (0,4)
(5,
1)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

  για τη χρήση, μετά φόρων...............................

............................................................................ — (4,7) 4,7 —

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014
                8

6,5
 

52,5 60,2

   
19
9,
2

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Σημείωση 13 Εταιρικό κεφάλαιο, Σημείωση 14 Αποθεματικά, Σημείωση 18 Μετοχές
παρακρατούμενες για προγράμματα παροχών μετοχικών τίτλων, Σημείωση 19 Προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών.
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
         

    
Για τη χρήση που έληξε την

31 Δεκεμβρίου

  Σημείω
ση

 
         
2015          2014

   € εκατ.  € εκατ.

Λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη μετά φόρων...............................................................................................    119,2  5,1

Καθαρά χρηματοοικονομικά (εσοδα)/έξοδα........................................................  16  
 

(2,1)  
              

0,2
Φόροι που χρεώθηκαν στα αποτελέσματα...........................................................  17  2,5  (1,3)

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων .........................................................  2  
              

0,4  
              

0,4

Ζημίες χρηματοοικονομικών στοιχείων...............................................................   
              

0,3  
              

—

Παροχές δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών........................................................  19  
             

0,8  
             

1,0

    
            1

21,1  
            5

,4

Mειωση/(αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων........................................    
             

12,6  
             (

2,3)

Αύξηση εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων.....................................................    
             

3,9  
           2,

0
Κατεβλημένοι φόροι ...........................................................................................    (2,4)  (0,2)

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
            1

35,2  
           (0

,5)
     Επενδυτικές δραστηριότητες     
Πληρωμές για αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων...........................................    (0,2)  (0,1)
Πληρωμές για χορήγηση δανείου........................................................................  10  (126,9)  —

Καθαρές ταμειακές εκροές/ εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
 

(127,1)  
 

(0,1)
     Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από δάνεια.........................................................................................  10  
            2

,8  
            2

8,8
Εξοφλήσεις δανείων ...........................................................................................  10  (11,1)  (33,5)
Τόκοι εισπραχθέντες/(καταβληθέντες).................................................................    0,4  (0,1)
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    (7,9)  (4,8)
     
Καθαρή  αύξηση χρηματικών διαθεσίμων    0,2  —
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Μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων     

Χρηματικά διαθέσιμα την 31 Δεκεμβρίου 2015/26 Μαϊου 2014.........................    
              

0,3  
              

0,3

Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων............................................................    
              

0,2  
              

—

Χρηματικά διαθέσιμα την 31 Δεκεμβρίου  9  
              

0,5  
              

0,3

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)

1.    Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές

Περιγραφή δραστηριότητας

Η Coca-Cola  HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης  M.Ε.Π.Ε. (στο εξής αναφερόμενη ως “Coca-Cola  HBC
ΜΕΠΕ”  ή  “η  Εταιρεία”) είναι  μια  μονοπρόσωπη   εταιρεία   περιορισμένης  ευθύνης  που  ιδρύθηκε  στην  Ελλάδα  και
δραστηριοποιείται ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών διοικητικής φύσεως και λοιπών συναφών υπηρεσιών και συμμετοχών σε
εταιρείες  με  κυρίο  αντικείμενο  την  παραγωγή,  πώληση  και  διανομή  μη  αλκοολούχων  αναψυκτικών  ποτών  με  βάση
συμφωνία μεταβίβασης χρήσης του εμπορικού σήματος από την The Coca-Cola Company (εφεξής «TCCC») σε 27 χώρες
στην Ευρώπη και στη Νιγηρία.  

Στις  29 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε  η διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας
«Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως ΑΕ» από την  κυπριακή εταιρεία  «3Ε  (CYPRUS) LIMITED» και  όλα τα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας προσαρτήθηκαν στο υποκατάστημα που εγκατέστησε η
τελευταία στην Ελλάδα, με επωνυμία «3Ε (CYPRUS) LIMITED ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ». Στις 26 Μαΐου 2014
ολοκληρώθηκε  η  μετατροπή  του  Υποκαταστήματος  με  την  επωνυμία  «3Ε  (CYPRUS)  LIMITED  ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» μετά του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε Ελληνική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με
επωνυμία «Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Μ.Ε.Π.Ε.» με εισφορά σε αυτή από την «3Ε (CYPRUS)
LIMITED»  του  συνόλου  των  στοιχείων  ενεργητικού  και  παθητικού  του   Ελληνικού  Υποκαταστήματος  της.  Στις  11
Αυγούστου  2014  η  «3Ε  (CYPRUS)  LIMITED»  συγχωνεύθηκε  δια  απορροφήσεως  από  την  ολλανδική  εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης Coca-Cola HBC Holdings B.V.  

               H Coca-Cola HBC ΜΕΠΕ, θυγατρική της  Coca-Cola HBC Holdings B.V.,  δεν απαιτείται  να  ετοιμάζει
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς η τελική μητρική εταιρεία
του Ομίλου Coca-Cola HBC A.G. (στο εξής αναφερόμενη ως “Coca-Cola HBC” ή “ο ‘Ομιλος”) δημοσιεύει ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ»), που έχουν
εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής «ΣΔΛΠ») και τα ΔΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΕΕ»).  Αντίγραφο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι στη διάθεση των
μελών στη διεύθυνση 26 Turmstrasse, 6300 Zug, Switzerland.

                Δεδομένου ότι η 7η οδηγία της ΕΕ επιτρέπει την προετοιμασία τέτοιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με  την  οδηγία  ή  κατά  τρόπο  ισοδύναμο προς  αυτή,  η  διάταξη  στο  ΔΛΠ 27  ‘‘Ενοποιημένες  και  ξεχωριστές
οικονομικές καταστάσεις’’που απαιτεί την προετοιμασία τέτοιων  ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ δεν ισχύει.          

        Οι συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις  θα εγκριθούν από τη Συνέλευση των Εταίρων  της  ‘‘Coca-Cola  HBC
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης M.Ε.Π.Ε ’’,  στις 15 Απριλίου 2016.

Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ»), που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής «ΣΔΛΠ»)
και τα ΔΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΕΕ»). 

Τα ΔΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ διαφέρουν σε ορισμένες απόψεις από τα ΔΠΧΑ όπως έχουν εκδοθεί
από το ΣΔΛΠ. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές δεν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για
τις περιόδους που παρουσιάζονται.

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας
της επιχείρησης και της αρχής του ιστορικού κόστους, όπως τροποποιήθηκαν από την αποτίμηση των διαθέσιμων προς
πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων .
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
1.    Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της  Coca-Cola
HBC ΜΕΠΕ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των
περιουσιακών  στοιχείων  και  υποχρεώσεων  καθώς  και  τα  ποσά  των  εσόδων  και  εξόδων,  και  τη  γνωστοποίηση  των
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις  και στις  σημειώσεις. Παρά το γεγονός ότι  οι
εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στη γνώση της διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα και τις τυχόν μελλοντικές δραστηριότητες
της Εταιρείας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

Φόροι εισοδήματος

Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορες συναλλαγές και υπολογισμοί
των οποίων η τελική φορολογική έκβαση είναι αβέβαιη στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.  Η Εταιρεία δημιουργεί
προβλέψεις για θέματα που τυχόν  θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον  κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων,  βάσει
εκτιμήσεων για το κατά πόσο θα επιβληθούν πρόσθετοι φόροι.  Σε περιπτώσεις που η τελική φορολογική επίπτωση διαφέρει
από  τα  αρχικά  ποσά  που  είχαν  αναγνωριστεί,  οι  διαφορές  επηρεάζουν  το  φόρο  εισοδήματος  της  χρήσης  στην  οποία
προκύπτουν. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι η τελική έκβαση του φόρου, σε σημεία που απαιτούν κρίση και εκτιμήσεις, θα
διαφέρει  περισσότερο  από  10%  σε  σχέση  με  τις  εκτιμήσεις  της  διοίκησης,  ώστε  να  απαιτείται  αναπροσαρμογή  της
δημοσιευμένης υποχρέωσης του φόρου εισοδήματος. 

Απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές και κοινοπραξίες

Η  Εταιρεία  ακολουθεί  το  Διεθνές  Λογιστικό  Πρότυπο  36,  προκειµένου  να  καθορίσει  πότε  οι  επενδύσεις  σε
θυγατρικές και κοινοπραξίες χρήζουν αποµείωσης. Ο καθορισµός αυτός απαιτεί σηµαντική κρίση. Η Εταιρεία αξιολογεί,
ανάµεσα σε άλλους παράγοντες, την πιθανότητα η εύλογη αξία µίας επένδυσης να είναι χαµηλότερη από τη λογιστική της
αξία, την οικονοµική κατάσταση καθώς και τη βραχυπρόθεσµη επιχειρηµατική προοπτική της θυγατρικής και κοινοπραξίας,
λαµβάνοντας  υπόψη,  την  απόδοση  του  τοµέα  δραστηριότητας  τους,  της  αγοράς  στη  οποία  λειτουργούν,  την  ύπαρξη
τεχνολογικών αλλαγών καθώς και τις λειτουργικές και χρηµατοοικονοµικές ταµειακές ροές τους. Η Διοίκηση εκτιµά ότι
κάθε λογική πιθανή µεταβολή σε οποιαδήποτε σηµαντική υπόθεση που έχει χρησιµοποιηθεί στον καθορισµό της εύλογης
αξίας των επενδύσεών της, δεν θα προκαλούσε αλλαγή στην τρέχουσα αξία της επένδυσης τέτοια, ώστε να ξεπεράσει το
ανακτήσιµο ποσό της.

Παροχές Προσωπικού – Προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών

Η Εταιρεία διατηρεί  συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών.  Προκειμένου να καθοριστεί  η αξία
αυτών των παροχών πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες αναλογιστικές εκτιμήσεις σχετικά με τα προεξοφλητικά επιτόκια,
τις μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις  και μελλοντικές συνταξιοδοτικές αυξήσεις. Εξαιτίας της μακροχρόνιας φύσης αυτών
των προγραμμάτων, τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. Αυτές οι εκτιμήσεις και μια ανάλυση ως προς
το πώς καθορίζονται αυτές περιγράφονται στη Σημείωση 12.

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται εφόσον συντρέχουν συνολικά οι εξής προϋποθέσεις:  όταν τα ποσά των εσόδων μπορούν
να  μετρηθούν αξιόπιστα, όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία, το στάδιο
ολοκλήρωσης  της  παροχής  υπηρεσίας  μπορεί  να  επιμετρηθεί  αξιόπιστα,  τα  κόστη  που  αφορούν  την  ολοκλήρωση  της
εκάστοτε παροχής υπηρεσιών μπορούν να επιμετρηθούν κατά αξιόπιστο τρόπο.

Έσοδα από royalties

Τα έσοδα από royalties αφορούν την παραχώρηση σε εταιρείες του Ομίλου και μη των δικαιώματων  χρήσης του
σήματος Amita, και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με την ουσία των όρων της σχετικής
σύμβασης.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
1.    Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Έσοδα από μερίσματα

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης όταν η Εταιρεία κατοχυρώνει
δικαίωμα είσπραξης αυτών. 

Έσοδα από υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης

Η Εταιρεία χρεώνει σε εταιρεία του Ομίλου αμοιβές διαχείρισης έναντι  υπηρεσιών. Τα έσοδα από τις  αμοιβές
διαχείρισης αναγνωρίζονται σύμφωνα με την ουσία των όρων της σχετικής συμφωνίας.

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία  

Όλα τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται  στο  κόστος  κτήσης,  μείον  τις  συσσωρευμένες  αποσβέσεις  και  τις  τυχόν  ζημίες  απομείωσής  τους.
Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων ενσώματων παγίων στοιχείων εφόσον εκτιμάται
ότι θα αποκομιστούν μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν την αρχικά εκτιμώμενη απόδοση του υπάρχοντος
ενσώματου παγίου στοιχείου. Όλες οι λοιπές μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία
πραγματοποιούνται.  Τα περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή καταγράφονται ως μέρος των ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού και οι αποσβέσεις επί αυτών των στοιχείων διενεργούνται όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι διαθέσιμα για
χρήση.

Οι  αποσβέσεις  υπολογίζονται  με  βάση  τη  σταθερή  μέθοδο  ώστε  να  κατανεμηθεί  το  αποσβέσιμο  ποσό  στην
εκτιμώμενη διάρκεια  ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων στοιχείων, ως κάτωθι:

Ιδιόκτητα Κτίρια.................................................................... 40 έτη
Ενοικιαζόμενα κτίρια και βελτιώσεις.................................... Στη διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι 40 έτη
Μεταφορικά μέσα.................................................................. 5-8 έτη
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό............................. 3-10 έτη
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός.............................................. 8 έτη

Τα γήπεδα δεν αποσβένονται γιατί θεωρείται ότι έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή. 

Η  υπολειμματική  αξία  και  οι  ωφέλιμες  ζωές  των  ενσώματων  παγίων  στοιχείων  επανεξετάζονται  και
αναπροσαρμόζονται, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.

Η λογιστική αξία των ενσώματων παγίων στοιχείου μειώνεται αμέσως ώστε να ισούται με την ανακτήσιμη αξία του,
εάν η λογιστική αξία του ενσώματου παγίου στοιχείου είναι μεγαλύτερη απο την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του. 

             Τα κέρδη και οι ζημιές απο τη διάθεση ενσώματων παγίων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις
απο τη διάθεση του ενσώματου παγίου στοιχείου με τη λογιστική του αξία και  αναγνωρίζονται  στα αποτελέσματα της
χρήσης.

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία και τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία  υπόκεινται σε
απόσβεση, ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό που η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, το οποίο προσδιορίζεται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας
μείον του κόστος πώλησης και  της αξίας χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του
ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά.

1.    Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Οι δαπάνες  δανεισμού  που  σχετίζονται  άμεσα  με  την  απόκτηση  ή  κατασκευή  παγίων  στοιχείων  για  τα  οποία

απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα κατασκευαστικής περιόδου, προσαυξάνουν το κόστος των παγίων μέχρι αυτά να
καταστούν ουσιαστικά έτοιμα προς χρήση ή πώληση. Έσοδα που αποκτώνται από την προσωρινή επένδυση των χρηματικών
ποσών που δανείστηκαν μέχρι τη χρησιμοποίησή τους για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων παγίων, αφαιρούνται από το
κόστος δανεισμού που πληρεί τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης.

Όλες  οι  άλλες  δαπάνες  δανεισμού,  εξαιρουμένων  των  εξόδων  συναλλαγών  των  δανείων,  καταχωρούνται  στα
χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου πραγματοποίησής τους.

Συμμετοχές σε θυγατρικές και  κοινοπραξίες

Συμμετοχικές  επενδύσεις  σε  θυγατρικές  και  κοινοπραξίες  αποτιμώνται  στο  κόστος  μείον  τυχόν  απομείωση.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη Διερμηνεία 11, Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και μεταξύ εταιρειών ιδίου Ομίλου, η δαπάνη για
παροχές  δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που αφορά θυγατρικές  μεταφέρεται  στις  θυγατρικές  μέσω του λογαριασμού
συμμετοχών σε αυτές.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Η  Εταιρεία  κατατάσσει  τις  επενδύσεις  της  σε  τίτλους  ομολόγων  και  μετοχών  στις  ακόλουθες  κατηγορίες:
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης, διακρατούμενα μέχρι τη λήξη και
διαθέσιμων προς πώληση. Η κατηγορία κατάταξης εξαρτάται από το σκοπό απόκτησης της επένδυσης. Οι συμμετοχές σε
εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης και τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία εμφανίζονται σε
εύλογες αξίες. Επενδύσεις που αποκτώνται με σκοπό την επίτευξη κέρδους από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της τιμής
κατατάσσονται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης και περιλαμβάνονται στα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  Επενδύσεις με συγκεκριμένη λήξη,  τις  οποίες η διοίκηση προτίθεται  και έχει  τη
δυνατότητα  να  κρατήσει  μέχρι  τη  λήξη  τους,  κατατάσσονται  στις  επενδύσεις  που  διακρατούνται  μέχρι  τη  λήξη  και
περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που πρόκειται να λήξουν εντός δώδεκα μηνών
από την ημερομηνία ισολογισμού, οπότε και κατατάσσονται  στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  Επενδύσεις που
αναμένεται να κρατηθούν για απροσδιόριστη διάρκεια και οι οποίες ενδέχεται να πουληθούν προκειμένου να καλύψουν
ανάγκες  ρευστότητας  ή  λόγω  μεταβολής  στα  επιτόκια,  κατατάσσονται  ως  διαθέσιμα προς  πώληση  χρηματοοικονομικά
στοιχεία και ταξινομούνται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός και αν αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού.

 Οι τακτικές αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται  στην ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την
ημέρα που  η  Εταιρεία  δεσμεύεται  να  αγοράσει  ή  να πουλήσει  τις  επενδύσεις.  Το  κόστος  απόκτησης  των επενδύσεων
περιλαμβάνει  και  έξοδα  που  σχετίζονται  με  την  απόκτηση,  εκτός  των  περιπτώσεων  απόκτησης  χρηματοοικονομικών
στοιχείων  σε  εύλογες  αξίες  μέσω  αποτελεσμάτων  χρήσης  όπου  τα  κόστη  απόκτησης  εξοδοποιούνται.  Για  τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία ορίζεται με
αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τις λοιπές επενδύσεις, η εύλογη αξία
ορίζεται  με  βάση  τη  χρηματιστηριακή  τιμή παρόμοιου  χρηματοοικονομικού  μέσου  ή  σύμφωνα με  τις  προεξοφλημένες
ταμειακές ροές των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

              Οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω
αποτελεσμάτων χρήσης, στη συνέχεια αποτιμώνται στη εύλογη αξια.

Τα κέρδη και οι ζημίες από επενδύσεις προοριζόμενες για εμπορική εκμετάλλευση αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσης που προκύπτουν. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και οι ζημίες των διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα, εκτός από τις ζημίες απομείωσης καθώς και τα κέρδη και
τις ζημίες στα νομισματικά στοιχεία ενεργητικού λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών που αναγνωρίζονται στα
αποτελεσματα χρήσης, μέχρι την παύση αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων οπότε το σωρευτικό κέρδος ή η
ζημία που περιλαμβανόταν στα ίδια κεφάλαια μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις εμφανίζονται σε αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου της

πραγματικής  απόδοσης.  Τα κέρδη και  οι  ζημίες από τις  διακρατούμενες  μέχρι  τη λήξη επενδύσεις  αναγνωρίζονται  στα
αποτελέσματα χρήσης, όταν οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται ή όταν απομειωθούν.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες στοιχείων κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν η
λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας συναλλαγής πώλησης και όχι από τη συνεχόμενη χρήση αυτών. Η
προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρείται μόνο όταν η πώληση είναι πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα
στοιχείων) είναι διαθέσιμο για άμεση πώληση στην τρέχουσα κατάσταση του. Για να θεωρηθεί ότι η πώληση είναι πολύ
πιθανή, η διοίκηση πρέπει να έχει δεσμευτεί για την πώληση, πρέπει να έχει ξεκινήσει ένα ενεργό πρόγραμμα εντοπισμού
του αγοραστή και ολοκλήρωσης του σχεδίου πώλησης καθώς και η πώληση να αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός
ενός έτους από την ημερομηνία της κατάταξης του στοιχείου ως κατεχόμενου προς πώληση.

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και οι ομάδες στοιχείων τα οποία κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς
πώληση αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της λογιστικής αξίας, στην οποία εμφανίζονταν πριν και της εύλογης
αξίας μείον το κόστος πώλησης.

Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και κατόπιν αποτιμώνται σε αναπόσβεστο
κόστος, απομειωμένο κατά την πρόβλεψη των επισφαλών απαιτήσεων. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις καταχωρείται
εφόσον υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η Εταιρεία δε θα εισπράξει το σύνολο των οφειλόμενων από πελάτες της,
σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εμπορικών απαιτήσεων. Σημαντική οικονομική δυσχέρεια του πελάτη, το ενδεχόμενο
ο πελάτης να πτωχεύσει ή να προβεί σε άλλη οικονομική αναδιάρθρωση, ώστε να προβεί σε αθέτηση ή πλημμέλεια στις
καταβολές του, θεωρούνται ενδείξεις ότι οι απαιτήσεις από πελάτες δύναται να μην εισπραχθούν. Το ποσό της πρόβλεψης
είναι  η  διαφορά μεταξύ  της  λογιστικής  αξίας  των απαιτήσεων  και  της  παρούσας  αξίας  των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Η λογιστική αξία της απαίτησης μειώνεται από το
ποσό της πρόβλεψης, το οποίο αναγνωρίζεται ως μέρος των λειτουργικών εξόδων. Όταν μια εμπορική απαίτηση από πελάτη
είναι μη εισπράξιμη, διαγράφεται χρησιμοποιώντας αρχικά τυχόν πρόβλεψη που έχει δημιουργηθεί προηγούμενα για την
απαίτηση και μεταγενέστερα αναγνωρίζεται ως μέρος των λειτουργικών εξόδων. Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών, τα
οποία είχαν διαγραφεί ή προβλέψεις οι οποίες δεν απαιτούνται πλέον, πιστώνονται έναντι των λειτουργικών εξόδων. 

Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι  εμπορικές  υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται  αρχικά  στην  εύλογη  αξία  και,  όπου  απαιτείται,  αποτιμώνται
μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

Συναλλαγματικές διαφορές

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται στο νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο
δραστηριοποιείται (λειτουργικό νόμισμα). Για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα αποτελέσματα και η
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας εμφανίζονται σε ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Coca-Cola HBC A.G.
και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που
ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα
μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας του ισολογισμού.  Όλα τα κέρδη και οι ζημίες από την μετατροπή των
νομισμάτων  μεταφέρονται  στην  κατάσταση  αποτελεσμάτων  χρήσης  με  έξαιρεση  τις  συναλλαγματικές  διαφορές  που
προκύπτοπουν απο στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που είναι ταξινομημένα ως αντισταθμίσεις ταμειακών ροών, οι
οποίες μεταφέρονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέχρι την πραγματοποίηση των συναλλαγών που αντισταθμίζονται, οπότε
και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Στα  ταμειακά  διαθέσιμα  περιλαμβάνονται  ταμειακά  υπόλοιπα  και  άμεσα  ρευστοποιήσιμες  επενδύσεις  μέχρι

τρίμηνης διάρκειας από την ημερομηνία αγοράς τους. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις θεωρούνται βραχυπρόθεσμος δανεισμός
στον ισολογισμό και για σκοπούς κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών.

Δανεισμός

Όλα τα δάνεια και οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους προσαρμοσμένη με τις
δαπάνες που τα επιβαρύνουν.

Μεταγενέστερα,  τα δάνεια αποτιμώνται  στο αναπόσβεστο  κόστος.  Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται  με τη
χρήση της  μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου,  σύμφωνα με την οποία τυχόν μειώσεις,  πρόσθετες  δαπάνες  ή δαπάνες
συναλλαγών  που σχετίζονται  με το δανεισμό κατά το διακανονισμό,  αποσβένονται  στα αποτελέσματα  χρήσης  κατά  τη
διάρκεια του δανεισμού.  

Μισθώσεις

Οι μισθώσεις ενσώματων παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας
κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις κατατάσσονται στις λειτουργικές μισθώσεις.

Τα ενοίκια που καταβάλλονται στα πλαίσια συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
χρήσης σύμφωνα με την σταθερή μέθοδο κατά την περίοδο της μίσθωσης.

               Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την ημέρα σύναψης της μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία
μεταξύ της εύλογης αξίας των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων.
Κάθε πληρωμή μισθώματος επιμερίζεται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής
υποχρέωσης  ώστε  να  επιτευχθεί  ένα  σταθερό  επιτόκιο  στο  εναπομείναν  υπόλοιπο  της  υποχρέωσης.  Οι  αντίστοιχες
υποχρεώσεις από μισθώσεις μειωμένες κατά τα χρηματοοικονομικά έξοδα, περιλαμβάνονται στο μακροπρόθεσμο δανεισμό.
Το μέρος του τόκου των χρηματοοικονομικών εξόδων χρεώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά τη διάρκεια
μίσθωσης, ώστε να παράξει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο.

 Τα ενσώματα πάγια  που αποκτώνται  μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων αποσβένονται  στη μικρότερη περίοδο
μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του παγίου και της περιόδου μίσθωσης. Η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων στοιχείων που
αποκτώνται μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων αντιστοιχεί στη γενικότερη πολιτική της Εταιρείας για την  ωφέλιμη ζωή των
ενσώματων πάγιων στοιχείων.

Προβλέψεις

Οι  προβλέψεις  αναγνωρίζονται  όταν  η  Εταιρεία  έχει  μια  παρούσα  δέσμευση  (νομική  ή  τεκμαιρόμενη)  ως
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων και είναι πιθανό ότι  μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη θα
απαιτηθεί  για το διακανονισμό της,  εφόσον υπάρχει δυνατή και αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της δέσμευσης. Όταν η
Εταιρεία  αναμένει την είσπραξη μιας αποζημίωσης για το διακανονισμό της πρόβλεψης, για παράδειγμα στα πλαίσια ενός
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η αποζημίωση αναγνωρίζεται  σαν ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν είναι σχεδόν
βέβαιη. Στο βαθμό που η χρονική αξία του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται με προεξόφληση των
αναμενόμενων  μελλοντικών  ταμειακών  ροών,  με  τη  χρήση  προεξοφλητικού  επιτοκίου  προ  φόρων  που  αντανακλά  τις
παρούσες  εκτιμήσεις  της  χρονικής  αξίας  του  χρήματος  και  τους  κινδύνους  που  σχετίζονται  με  την  υποχρέωση.  Όπου
χρησιμοποιείται προεξόφληση, η αύξηση της πρόβλεψης με το πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό
έξοδο.

1.    Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Η Εταιρεία  συμψηφίζει χρηματοοικονομικά στοιχεία και υποχρεώσεις στο καθαρό ποσό που δημοσιεύεται στον

ισολογισμό, όταν βραχυπρόθεσμα έχει το έννομο δικαίωμα να συμψηφίσει τα αναγνωρισμένα ποσά και έχει σκοπό να κάνει
διακανονισμό σε καθαρή βάση ή να αναγνωρίσει απαίτηση και να πραγματοποιήσει ταυτόχρονα διακανονισμό ως προς την
υποχρέωση.

Παροχές στο προσωπικό 

Η  Εταιρεία  συμμετέχει  σε  δύο  προγράμματα  καθορισμένων  παροχών  και  σε  ένα  συνταξιοδοτικό  πρόγραμμα
καθορισμένων εισφορών.

Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών απαρτίζονται από ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα συντάξεων και ένα
πρόγραμμα αποζημιώσεων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Τα περιουσιακά στοιχεία του χρηματοδοτούμενου
προγράμματος διαχειρίζονται από ξεχωριστά ταμεία διαχείρισης περιουσίας και χρηματοδοτούνται από την Εταιρεία.

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον ισολογισμό σε σχέση με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, είναι η
παρούσα  αξία  της  υποχρέωσης  παροχής  κατά  την  ημερομηνία  του  ισολογισμού  μειωμένη  κατά  την  εύλογη  αξία  των
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος.

Στα προγράμματα καθορισμένων παροχών το  κόστος  συντάξεων υπολογίζεται  με τη  χρήση της  αναλογιστικής
μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που
προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια
κεφάλαια στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν.

Αυτά τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται άμεσα στα αποτελέσματα εις νέον και δεν μεταφέρονται
στα αποτελέσματα χρήσης σε μεταγενέστερες περιόδους. Οι υποχρεώσεις παροχών υπολογίζονται ως η παρούσα αξία των
εκτιμώμενων μελλοντικών εκταμιεύσεων με τη χρήση επιτοκίων ομολόγων του δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων,  όπου
υπάρχει ώριμη αγορά για εταιρικά ομόλογα στην εκάστοτε χώρα, με ημερομηνίες λήξης παρόμοιες με τις ημερομηνίες λήξης
της αντίστοιχης υποχρέωσης. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Οι  εισφορές  της  Εταιρείας  στο  πρόγραμμα  συνταξιοδότησης  καθορισμένων  εισφορών  καταχωρούνται  στα
αποτελέσματα κατά τη χρήση την οποία αφορούν.

Παροχές στο προσωπικό – πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων

Η Εταιρεία τηρεί ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων στα πλαίσια του οποίου οι υπάλληλοι δικαιούνται
πρόσθετες ταμειακές παροχές, οι οποίες κατοχυρώνονται εντός τριών ετών. Το κόστος των παροχών αυτών αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα κατά την περίοδο κατοχύρωσης.

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών

Η Εταιρεία εκδίδει συμμετοχικούς τίτλους στο ανώτερο διοικητικό προσωπικό της με τη μορφή ενός προγράμματος
δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και ενός προγράμματος  μετοχών συνδεδεμένων με στόχους αποδοτικότητας.

Τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία παραχώρησης. Η
εύλογη αξία αντανακλά τις παραμέτρους του προγράμματος παροχών, το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, την αναμενόμενη
διακύμανση της μετοχής, τη μερισματική απόδοση και την ιστορική τάση για πιο πρώιμη εξάσκηση των προγραμμάτων. Η
αναμενόμενη διακύμανση καθορίζεται υπολογίζοντας την ιστορική διακύμανση της τιμής της μετοχής κατά τα προηγούμενα
έτη.  Η  εύλογη  αξία  των  δικαιωμάτων  προαίρεσης  μετοχών  που  καθορίζεται  κατά  την  ημερομηνία  παραχώρησης
αναγνωρίζεται με βάση την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.

1.    Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Το πρόγραμμα μετοχών συνδεδεμένων με στόχους αποδοτικότητας  προσφέρει ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών
που κατοχυρώνονται τρία χρόνια μετά την παραχώρηση. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία παραχώρησης
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
και αντανακλά τις παραμέτρους του προγράμματος παροχών, τη μερισματική απόδοση και τη μέση σταθμισμένη τιμή της
μετοχής. Η εύλογη αξία που καθορίζεται κατά την ημερομηνία παραχώρησης αναγνωρίζεται με βάση την σταθερή μέθοδο
μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς η Εταιρεία αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της για τον αριθμό
των μετοχών που  αναμένεται  να  κατοχυρωθούν με  βάση τις  συνθήκες  της  αγοράς,  και  αναγνωρίζει  την  επίδραση της
αναθεώρησης των αρχικών υπολογισμών, εάν υπάρχει, στην κατάσταση αποτελεσμάτων με αντίστοιχη αναπροσαρμογή στα
ίδια κεφάλαια.

Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει ένα πρόγραμμα αγοράς μετοχών και ένα πρόγραμμα  παροχών μετοχικών τίτλων του
Ομίλου στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όποιοι υπάλληλοι έχουν αυτό το δικαίωμα. Η Εταιρεία καταβάλει εισφορές για
το πρόγραμμα για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν και αναγνωρίζει έξοδα, για την περίοδο που οι μετοχές, τις οποίες
παρέχει κατοχυρώνονται. Εισφορές που σχετίζονται με μετοχές οι οποίες δεν έχουν κατοχυρωθεί  στο τέλος της χρήσης,
καταχωρούνται στον ισολογισμό ως προκαταβολές.

Παροχές εξόδου από την υπηρεσία

Οι παροχές  εξόδου είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση ενός εργαζομένου τερματιστεί πριν από την κανονική ημερομηνία
συνταξιοδότησης ή όταν ένας υπάλληλος αποδέχεται εθελούσια έξοδο ως αντάλλαγμα γι' αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει τις παροχές εξόδου σε διάστημα  προγενέστερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) όταν η Εταιρεία δεν μπορεί
πλέον να αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν ο Εταιρεία αναγνωρίζει το κόστος για την αναδιάρθρωση
που  εμπίπτει  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ΔΛΠ  37  Προβλέψεις,  Ενδεχόμενες  Υποχρεώσεις  και  Ενδεχόμενα  Περιουσιακά
Στοιχεία και συνεπάγεται την καταβολή των παροχών λήξης. Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει
την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται  να
δεχτούν την προσφορά.

Φόροι

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος  υπολογίζεται  βάσει  των φορολογικών νόμων που είναι  θεσπισμένοι  ή ουσιωδώς
θεσπισμένοι κατά τη λήξη της χρήσης. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που έχουν ληφθεί σε δηλώσεις φόρων
λαμβάνοντας υπόψη τις καταστάσεις στις οποίες οι εφαρμοστέοι φορολογικοί κανόνες υπόκεινται σε ερμηνεία και διενεργεί
προβλέψεις όπου είναι απαραίτητο, βάσει των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.

Οι  αναβαλλόμενοι  φόροι  εισοδήματος  υπολογίζονται  με την  μέθοδο της  υποχρέωσης για  όλες  τις  προσωρινές
διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του
ισολογισμού. Παρόλα αυτά οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται εφόσον προκύπτουν από την
αρχική  αναγνώριση  της  υπεραξίας.  Οι  αναβαλλόμενοι  φόροι  δεν  λογιστικοποιούνται  αν  προκύπτει  από  την  αρχική
αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε συναλλαγή εκτός απόκτησης θυγατρικής, ότι κατά τη χρονική
στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό αποτέλεσμα της χρήσης. Οι φορολογικοί
συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού είναι αυτοί που αναμένεται
να  είναι  σε  ισχύ  όταν  οι  αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  ή  οι  αναβαλλόμενες  φορολογικές  υποχρεώσεις
πραγματοποιηθούν.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανόν ότι θα υπάρξουν μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη για χρησιμοποίηση των εκπεστέων προσωρινών διαφορών.

Αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε
θυγατρικές και κοινοπραξίες εκτός των περιπτώσεων στις οποίες η Εταιρεία είναι σε θέση να ελέγχει τον αντιλογισμό των
προσωρινών  διαφορών  και  είναι  πιθανόν  ότι  αυτές  οι  προσωρινές  διαφορές  δεν  θα  αντιλογιστούν  στο  (εύλογα
προβλεπόμενο) άμεσο μέλλον.

              

1.    Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)

              Ο φόρος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης, εκτός της περίπτωσης που σχετίζεται  με στοιχεία που
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στην καθαρή θέση. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά
συνολικά έσοδα ή απευθείας στην καθαρή θεση αντίστοιχα.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αντισταθμίζονται εάν η

εταιρεία  έχει  νόμιμο  δικαίωμα  να  συμψηφίσει  τρέχουσες  φορολογικές  απαιτήσεις  έναντι  τρεχουσών  φορολογικών
υποχρεώσεων εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή είτε την ίδια φορολογητέα
οικονομική  μονάδα  ή  διαφορετικές  φορολογητέες  οικονομικές  μονάδες,  όπου  υπάρχει  πρόθεση  να  τακτοποιηθούν  τα
υπόλοιπα σε καθαρή βάση.

Εταιρικό κεφάλαιο

Η Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Μ.Ε.Π.Ε. έχει μόνο εταιρικά μερίδια.

Δαπάνες που καταβάλλονται σε τρίτους και σχετίζονται άμεσα με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων ή με τη
διαδικασία επιστροφής κεφαλαίου στον εταίρο, καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, μειωμένα κατά τον αναλογούντα φόρο.

Μερίσματα

Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τη χρήση στην οποία εγκρίνονται
από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία, ο Ν. 3190/1955 (άρθρο 35) προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη, μετά
την  αφαίρεση  του  τακτικού  αποθεματικού,  είναι  υποχρεωτικώς  διανεμητέα  στους  εταίρους,  εκτός  εάν  η  Συνέλευση
αποφασίσει άλλως με παμψηφία των εταίρων. 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσης

               Η Εταιρεία συνεχώς επανεξετάζει το περιεχόμενο και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεών της για να
εξασφαλίσει  τη  συμμόρφωση  με  τα  σχετικά  λογιστικά  πρότυπα  και  κανονισμούς  καθώς  επίσης  και  τη
συνάφεια  και  τη χρησιμότητά τους  στους  αναγνώστες.  Ως αποτέλεσμα αυτής  της  συνεχιζόμενης  επανεξέτασης,  έχουμε
αλλάξει  την  παρουσίαση  της  κατάστασης  αποτελεσμάτων  χρήσης  από  κατά  λειτουργία  σε  κατά  φύση  δαπάνης.  Τα
συγκριτικά  στοιχεία  έχουν αναπροσαρμοστεί  και  πιστεύουμε  ότι  αυτή  η  αναθεωρημένη  παρουσίαση  θα παρέχει  στους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μια καλύτερη κατανόηση της επιχείρησής μας.

Λογιστικά πρότυπα που υιοθετήθηκαν το 2015

              Κατά την τρέχουσα περίοδο , η Εταιρεία έχει υιοθετίσει τα παρακάτω πρότυπα και διερμηνείες που εκδόθηκαν από
το  ΣΔΛΠ,  σχετίχονται  με  τις  δραστηριότητες  της  Εταιρεία  και  έχουν  ισχύ  για  της  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που
ξεκίνησαν την 1η Ιανουαρίου 2015:

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (κύκλος 2010-2012) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)

ΔΛΠ  19  Αναθεωρημένο  (Τροποποίηση)  «Παροχές  σε  Εργαζομένους»  (εφαρμόζεται  στις  ετήσιες  λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)

1.    Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)

Λογιστικά πρότυπα και διερμηνίες που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
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Κατά την ημερομηνία  έγκρισης  αυτών των οικονομικών καταστάσεων,  τα  παρακάτω πρότυπα και  διερμηνείες

σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα.  Η
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτών των προτύπων στις οικονομικές της καταστάσεις.

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (κύκλος 2012-2014) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

2.   Ενσώματα πάγια στοιχεία           

        
    Εγκαταστάσεις    

  Οικόπεδ  και    

Σελίδα 21 of 46

Ετήσια Έκθεση 2015
COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης

Μ.Ε.Π.Ε
.



Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
α μηχανολογικός

  
και

κτίρια  εξοπλισμός   
Σύνολ

ο

  € εκατ.  € εκατ   
€

εκατ.

Κόστος        

1 Ιανουαρίου 2015...............................................  
        4,

0
                    4,

8
      8

,8

Προσθήκες...........................................................  — 
                    0,

2
      0

,2

31 Δεκεμβρίου 2015  
         4,

0
                    5,

0
     9,

0
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις χρήσης  

1 Ιανουαρίου 2015...............................................  
        3,

0
                   4,

2
      7

,2

Αποσβέσεις χρήσης..............................................  —
                   0,

4
      0

,4

31 Δεκεμβρίου 2015  
        3,

0
                   4,

6
      7

,6

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2015........  
        1,

0
                   0,

6
      1

,6

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015  
         1,

0
                   0,

4
      1

,4
     

      

 Οικόπεδα  

Εγκαταστάσεις
και

μηχανολογικός   

 
και

κτίρια  εξοπλισμός  Σύνολο

 € εκατ.  € εκατ  € εκατ.

Κόστος      

26η Μαϊου 2014......................................................         4,0
                    4,

7       8,7

Προσθήκες.............................................................. — 
                    0,

1       0,1

31 Δεκεμβρίου 2014
         4,

0
                    4,

8       8,8
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις χρήσης
26 Μαϊου 2014........................................................         2,9                    3,9       6,8

Αποσβέσεις χρήσης.................................................
          0,

1                    0,3       0,4
31 Δεκεμβρίου 2014         3,0                    4,2        7,2
Αναπόσβεστη αξία στις 26 Μαϊου 2014.................         1,1                    0,8        1,9

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014
         1,

0
                    0,

6        1,6
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)

 3.   Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες

               Tα ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες καθώς και οι λογιστικές αξίες αυτών κατά την
31 Δεκεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014  αναλύονται ως ακολούθως:

    Ποσοστό  Ποσοστό  Λογιστική  Λογιστική

   Συμμετοχής  Συμμετοχής  Αξία 2015  Αξία 2014 

  
Χώρα

Σύστασης  2015  2014  € εκατ.  € εκατ.

Brewinvest Α.Ε  ………………………………  
           Ελλ

άδα  50%  50%  0,3 0,3

Coca-Cola  3E EΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ……………  
           Ελλ

άδα  69,99%  100%  134,3 134,3

ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Ε. ……………………………..
           Ελλ

άδα
82,32% 100%

13,9 13,9
Σύνολο συμμετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες.........................................   148,5 148,5

              Η ανωτέρω κατάσταση περιλαμβάνει μόνο άμεσα ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες.
Στη σημείωση 24 παρατίθονται πληροφορίες για τις κοινοπραξίες.

              Κατά τη διάρκεια του δευτέρου 3μήνου του 2015 οι θυγατρικές εταιρείες Coca-Cola  3E EΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ και
ΤΣΑΚΙΡΗΣ  Α.Ε  προχώρησαν  σε  αύξηση  του  μετοχικού  τους  κεφαλαίου  για  την  αντιμετώπιση  υποχρεώσεών  τους.  Η
Εταιρεία  ψήσισε  υπέρ  της  εν  λόγω  αύξησης,  αλλά  αποφάσισε  να  μην  συμμετάσχει  στην  κάλυψη  του  μετοχικού  τους
κεφαλαίου καθώς δεν το έκρινε σκόπιμο στην παρούσα φάση. Η κάλυψη του μετοχικού τους κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε
από την μητρική εταιρεία Coca-Cola HBC Holdings B.V.
              Δεν υπάρχουν μεταβολές στην αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες το 2015 και 2014:    

      
2015

€ εκατ.
2014
€ εκατ

1 Ιανουαρίου /26 Μαϊου ....................................................................................................................... 148,5 148,5
Αύξηση συμμετοχής ............................................................................................................................. — —
Επιστροφή κεφαλαίου ......................................................................................................................... — —
Αύξηση δικαιωμάτων προαίρεσης που αφορούν σε θυγατρικές ......................................................... — —
31 Δεκεμβρίου 2015/2014.................................................................................................................... 148,5 148,5

               

4.   Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία      

               Οι μεταβολές στα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως ακολούθως:
     

  2015  2014

  € εκατ.  € εκατ.

Την 1η Ιανουαρίου/26η Μαϊου .............................................................................................................  
        5

5,0  
        59

,8
Αγορές ...................................................................................................................................................  — 0,1
Απομειώσεις ..........................................................................................................................................  (0,4) —
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Μη πραγματοποιηθέντα κερδη μεταφερόμενα στα λοιπά συνολικά έσοδα .........................................    13,8    (4,9)

31 Δεκεμβρίου .....................................................................................................................................  
        6

8,4  
        55

,0

               Τα  διαθέσιμα προς  πώληση  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  αφορούν  μετοχές  σε  εταιρείες  εισηγμένες  σε
χρηματιστήρια αξιών στις οποίες περιλαμβάνονται 3.430.135 μετοχές της Coca-Cola HBC A.G. αξίας €67,4 εκατ. (2014 :
€53,8 εκατ.).  Οι εύλογες  αξίες  των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ορίζονται  με αναφορά σε
χρηματιστηριακές τιμές.

5.   Χρηματοοικονομικά μέσα

Οι κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων την 31 Δεκεμβρίου είχαν ως ακολούθως:

2015

   Δάνεια και  
Διαθέσιμα

προς   

    απαιτήσεις  πώληση  Σύνολο

Απαιτήσεις    € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.

         Επενδύσεις..................................................  — 68,4 68,4
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ...............  6,5 — 6,5
Χρηματικά διαθέσιμα..................................  0,5 — 0,5

Σύνολο .......................................................  
                   

7,0 68,4 75,4
        

      
Υποχρεώσεις

σε   

      αποσβεσμένο   
      κόστος  Σύνολο

Υποχρεώσεις     € εκατ.  € εκατ.
     Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις.................................... 7,6 7,6
Δάνεια................................................................................. — —
Σύνολο................................................................................   7,6 7,6

2014

   Δάνεια και  
Διαθέσιμα

προς   

    απαιτήσεις  πώληση  Σύνολο

Απαιτήσεις    € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.

         Επενδύσεις..................................................  — 55,0 55,0
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ...............  16,8 — 16,8
Χρηματικά διαθέσιμα..................................  0,3 — 0,3

Σύνολο .......................................................  
                   

17,1 55,0 72,1
        

      
Υποχρεώσεις

σε   

      αποσβεσμένο   
      κόστος  Σύνολο
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Υποχρεώσεις      € εκατ.  € εκατ.
      Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις....................................  8,3 8,3
Δάνεια.................................................................................  8,3 8,3
Σύνολο................................................................................    16,6 16,6

                  H  Εταιρεία δεν έχει παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία.

                   
     

 6.   Αναβαλλόμενη φορολογία

Οι  αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  συμψηφίζονται  όταν  υπάρχει  έννομο  δικαίωμα
συμψηφισμού τρέχουσας φορολογικής απαίτησης με τρέχουσα φορολογική υποχρέωση και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι
υπόκεινται στις ίδιες φορολογικές αρχές. Τα ακόλουθα ποσά, μετά από τους απαιτούμενους συμψηφισμούς εμφανίζονται
στον  ισολογισμό την 31 Δεκεμβρίου:

 2015  2014 

  € εκατ.  € εκατ.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:     
    Που θα τακτοποιηθούν μετά από 12 μήνες  To be recovered after more than 
12 months ........................................................................................................................  

 
0,1  

 
—

    Που θα τακτοποιηθούν εντός 12 μηνών...............To be recovered within 12 months 
..........................................................................................................................................  

          
—  

          
—

  
 

0,1  
 

—

  2015  2014 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:  € εκατ.  € εκατ.

     Που θα τακτοποιηθούν μετά από 12 μήνες To be settled after more than 12 months
..........................................................................................................................................  

 
(0,2)  

 
(0,2)

     Που θα τακτοποιηθούν εντός 12 μηνών...................To be settled within 12 months 
..........................................................................................................................................  

 
—  

 
—

  (0,2) (0,2)

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις .................................................  
         (

0,1)  
         (

0,2)
       

               Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης, μετά από
συμψηφισμούς υπολοίπων που υπόκεινται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς, είχε ως ακολούθως:
       

  2015  2014 

  € εκατ.  € εκατ.

Την 1η Ιανουαρίου 2015 / 26η Μαϊου 2014....................................................................  (0,2)  —

Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσης.............................................................................  
        0,

1  
        0,

2

Μεταφορά στα ίδια κεφάλαια..........................................................................................  
        

—  
        (0

,4)
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Την  31η Δεκεμβρίου .....................................................................................................  (0,1)  (0,2)

             

6.   Αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)

                   Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, την 31 Δεκεμβρίου είχε ως ακολούθως:

Φορολογι
κές 

   
αποσβέσει

ς  Λοιπές  Κίνητρα    

   
επιπλέον

των  βραχυπρόθεσμες  
κεφαλαιουχικ

ών    

   
λογιστικώ

ν  απαιτήσεις  επενδύσεων  Λοιπά  Σύνολο
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις   € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.
            

Την 1η Ιανουαρίου 2015........................................ (0,2)                  —
                

—          —
          (0

,2)

Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσης................... —                      —  —
           

—
          

—

Την 31η Δεκεμβρίου 2015.................................... (0,2)                — —
           

— (0,2)

 

Φορολογι
κές 

   
αποσβέσει

ς  Λοιπές  Κίνητρα    

   
επιπλέον

των  βραχυπρόθεσμες  
κεφαλαιουχικ

ών    

   
λογιστικώ

ν  απαιτήσεις  επενδύσεων  Λοιπά  Σύνολο
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις   € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.
            

Την 26η Μαϊου 2014.............................................. —                  —
                

—          — —

Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσης................... (0,2)                      —  —
           

—
          (0

,2)

Την 31η Δεκεμβρίου 2014.................................... (0,2)                — —
           

— (0,2)

 

Σελίδα 26 of 46

Ετήσια Έκθεση 2015
COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης

Μ.Ε.Π.Ε
.



Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
   

 
Μεταφερό-

μενες Λοιπές Λοιπές  Φόρος  

  Φορολογικές Βραχ. Βραχ/σμες   
Επι των

λογιστικών

  ζημίες
Προβλέ-

ψεις
Υποχρεω-

σεις Απαιτήσεις  Λοιπά αποσβέσεων Σύνολο

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις  € εκατ € εκατ € εκατ € εκατ  € εκατ € εκατ € εκατ

Την 1η Ιανουαρίου 
2015.............................             —      —   — — — —      —
Μεταφορά στα 
αποτελέσματα χρήσης
...........................……,,                — 0,1

             
— — — —    0,1

Μεταφορά στα ίδια 
κεφάλαια....…………,        —    —       — — — — —
Την 31η Δεκεμβρίου 
2015…  — 0,1 — — — — 0,1

6.   Αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)

 
Μεταφερό-

μενες Λοιπές Λοιπές  Φόρος  

  Φορολογικές Βραχ. Βραχ/σμες   
Επι των

λογιστικών

  ζημίες
Προβλέ-

ψεις
Υποχρεω-

σεις Απαιτήσεις  Λοιπά αποσβέσεων Σύνολο
Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις  € εκατ € εκατ € εκατ € εκατ  € εκατ € εκατ € εκατ

Την 26η Μαϊου 2014. .             —      —   — — — —      —
Μεταφορά στα 
αποτελέσματα χρήσης
...........................……,,                — —

             
— 0,4 — —    0,4

Μεταφορά στα ίδια 
κεφάλαια....…………,        —    —       — (0,4) — — (0,4)
Την 31η Δεκεμβρίου 
2014…  — — — — — — —

7. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία την 31 Δεκεμβρίου 2015 αναλύονται ως ακολούθως: 

   
 2015 2014
 € εκατ. € εκατ.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Εγγυήσεις............................................................................................................................................... 0,1 0,2
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων (δάνεια) (βλέπε Σημείωση 23)....... 125,2 —
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.................................................................... 125,3 0,2

8.   Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις την 31 Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως:

    2015  2014

    € εκατ.  € εκατ.

Εμπορικές απαιτήσεις............................................................................................................................  0,3 0,3
Εμπορικές απαιτήσεις από θυγατρικές (βλέπε Σημείωση 23) ..............................................................  1,0  0,9
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες  (βλέπε Σημείωση 23)..........................................       1,6         1

4,1
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες..........................................................................................  — —
Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων..........................................................................................................  2,9  15,3
       

              Η πιστωτική περίοδος που δίδεται στους πελάτες κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60 ημερών ανάλογα με την κατηγορία
του πελάτη. Οι πελάτες δεν επιβαρύνονται με τόκους για τις καθυστερήσεις των πληρωμών τους.
       
            
    8.   Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (συνέχεια)

                 Η Εταιρεία δημιουργεί πρόβλεψη για όλες τις απαιτήσεις που θεωρούνται μη εισπράξιμες σε μεμονωμένη βάση,
λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ιδιαιτερότητες  κάθε  περίπτωσης.  Πριν  αποδεχθεί  ένα  νέο  πελάτη,  η  Εταιρεία  ερευνά  την
πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη (συνήθως μέσω εξωτερικών συνεργατών) και καθορίζει τα πιστωτικά όρια για τον
κάθε πελάτη. Οι πελάτες παρακολουθούνται σε συνεχή βάση και τα πιστωτικά όρια αναπροσαρμόζονται αναλόγως. Το
2015 οι συνολικές απαιτήσεις από Partner Ballkanik ανήλθαν στο ποσο των  €0,3 εκατ. (2014: 0,3 εκατ.).  Η έκθεση της
Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο καλύπτεται από πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων,
όπως περιγράφονται στη Σημείωση 20.

      
 Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
       

    2015  2014 

    € εκατ.  € εκατ.

Εισπρακτέες εντός πιστωτικής περιόδου...............................................................................................  0,1  13,5
Εισπρακτέες μετά τη λήξη της πιστωτικής περιόδου............................................................................  2,8  1,8

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων.........................................................................................................  2,9  15,3

               Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η Εταιρεία  δεν κατείχε εξασφαλίσεις με τη μορφή υποθηκών, τραπεζικών εγγυήσεων, 
έναντι εμπορικών απαιτήσεων .

              Την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι εμπορικές απαιτήσεις ύψους €2,8 εκατ.(2014: €1,8 εκατ) ήταν απαιτητές μετά τη λήξη
της πιστωτικής περιόδου αλλά μη απομειωμένες. Η ενηλικίωση αυτών των εμπορικών απαιτήσεων είναι η ακόλουθη:
    2015  2014 

    € εκατ.  € εκατ.

Μέχρι 3 μηνών.......................................................................................................................................  2,7  0,4
Μεταξύ 3 και 6 μηνών...........................................................................................................................  0,1  —
Μεταξύ 6 και 9 μηνών...........................................................................................................................  —  —
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Πάνω από 9 μήνες..................................................................................................................................  —  1,4
   2,8  1,8

   Οι λοιπές απαιτήσεις περιελάμβαναν τα παρακάτω :                                                                               

 2015  2014

  € εκατ.  € εκατ.

Προκαταβολές ..................................................................................................................................  0,1  0,2
Δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες  (βλέπε Σημείωση 23)............................................................       1,7       —
Τόκοι εισπρακτέοι από συνδεδεμένες εταιρείες  (βλέπε Σημείωση 23)...........................................       1,6       —
Λοιπές απαιτήσεις.............................................................................................................................  0,2  1,3
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων...........................................................................................................  3,6  1,5

9.   Χρηματικά διαθέσιμα

Τα  χρηματικά  διαθέσιμα  κατά  την  31  Δεκεμβρίου  2015  ανέρχονταν  σε   €0,5  εκατ.  (2014:  €0,3  εκατ)   και
αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικές καταθέσεις. Όλα τα χρηματικά διαθέσιμα είναι σε Ευρώ.

              Τα χρηματικά διαθέσιμα σε ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που υπόκεινται σε περιορισμούς στην κίνηση
κεφαλαίων, ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 σε €0,1 εκατ.               

10. Δάνεια με συνδεδεμένες εταιρείες

 Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

 2015  2014

  € εκατ.  € εκατ.

Βραχυπρόθεσμα δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες...........................................................................  —  0,1
Σύνολο δανείων πληρωτέων την επόμενη χρήση..............................................................................  —  0,1
  Μακροπρόθεσμα δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες .......................................................................  —  8,2
Σύνολο δανείων πληρωτέων μετά από ένα έτος................................................................................  —  8,2

Σύνολο δανείων....................................................................................................................................  —  8,3

Κατά τη διάρκεια του 2015, οι συνολικές αποπληρωμές των δανείων ανήλθαν σε €11,1 εκατ. (2014: €33,5 εκατ),
και οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν σε €2,8  εκατ. (2014: €28,8  εκατ).  Τα εν λόγω δάνεια αποπληρώθηκαν νωρίτερα από
την ημερομηνία λήξης τους.

              Η Εταιρεία παρείχε δάνειο σε συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου την Coca-Cola HBC Finance Plc, ύψους €126.9
εκατ. κατά τη διάρκεια του 2015. Εξ αυτών τα €125,2 εκατ. έχουν συναφθεί με ημερομηνία λήξης την 31.12.2019 και μέσο
σταθμικό επιτόκιο για το 2015 2,31%.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των δανείων από συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου για το 2015 ήταν 0,12% (2014:
3,36%).
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               Οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων είναι ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.

               Η έκθεση των δανείων της Εταιρείας στις αλλαγές των επιτοκίων και οι συμβατικές 
ημερομηνίες επανατιμολόγησης (repricing) κατά την 31 Δεκεμβρίου είχαν ως ακολούθως:

 2015  2014

€ εκατ.  € εκατ.

Πάνω από 2 και εως 5 χρόνια...............................................................................................................
...............................................................................................................................................................

 —  8,2

11.   Εμπορικές, λοιπές υποχρεώσεις και φορολογικές υποχρεώσεις     
     
        Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις την  31 Δεκεμβρίου 2015/2014 αναλύονται ως 
ακολούθως:     
     

  2015  2014

  € εκατ.  € εκατ.

Εμπορικές υποχρεώσεις........................................................................................................................  0,6  0,6
Δεδουλευμένα έξοδα.............................................................................................................................  1,3  1,4
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές (βλέπε Σημείωση 23)...........................................................................  0,3  0,3
Υποχρεώσεις προς  συνδεδεμένες εταιρείες (βλέπε Σημείωση 23)......................................................  —  1,4
Φορολογικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις εργοδοτικών εισφορών..................................................  2,2  0,8
Αποδοχές και λοιπές αμοιβές προσωπικού πληρωτέες.........................................................................  0,6  0,6
Βραχυπρόθεσμο μέρος προβλέψεων για παροχές προσωπικού (βλέπε Σημείωση 12) .......................  4,4  3,5
Λοιποί πιστωτές....................................................................................................................................  0,4  0,4
Σύνολο εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων...................................................................................  9,8  9,0

12.   Παροχές προσωπικού

Οι παροχές προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως:

2015 2014

  € εκατ.  € εκατ.  

Προγράμματα καθορισμένων παροχών  

Αποζημιώσεις αποχώρησης από την υπηρεσία..................................................................................... 4,6  
           
4,7

Προγράμματα συνταξιοδότησης............................................................................................................ 0,1  
           
0,1

Σύνολο προγραμμάτων καθορισμένων παροχών............................................................................... 4,7    4,8

Λοιπές παροχές προσωπικού  
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Πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων .............................................................................................. 8,1  4,4
Σύνολο λοιπών παροχών προσωπικού................................................................................................ 8,1  4,4
Σύνολο υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό............................................................................... 12,8  9,2
       
              Οι  υποχρεώσεις  παροχών στο  προσωπικό την  31η Δεκεμβρίου  κατανεμήθηκαν  σε βραχυπρόθεσμες  και
μακροπρόθεσμες ως ακολούθως:

  2015  2014  
  € εκατ.  € εκατ.  

Βραχυπρόθεσμο μέρος........................................................................................................................... 4,4  3,5
Μακροπρόθεσμο μέρος.......................................................................................................................... 8,4  5,7
Σύνολο υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό............................................................................... 12,8  9,2
                 
               Οι υπάλληλοι της Coca-Cola HBC ΜΕΠΕ δικαιούνται αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία, γενικά βάσει 
του χρόνου υπηρεσίας, της κατηγορίας κατάταξης υπαλλήλων και των αποδοχών τους. Η Coca-Cola HBC ΜΕΠΕ  επίσης 
υποστηρίζει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών.

12.   Παροχές προσωπικού (συνέχεια)

                 Συμφωνία των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών στο προσωπικό:

  2015  2014

  € εκατ.  € εκατ.

Παρούσα αξία υποχρέωσης παροχών την 1η Ιανουαρίου 2015/26η Mαίου 2014................................  5,2  4,2
Κόστος υπηρεσίας.................................................................................................................................  0,3  0,3
Χρηματοοικονομικό κόστος..................................................................................................................  0,1  0,1
Περικοπές / διακανονισμοί....................................................................................................................  0,3  0,4
Καταβολές παροχών .............................................................................................................................  (0,6)  (0,6)
Αναλογιστικές Παραδοχές:(κέρδος)/ζημία από μεταβολή χρηματοοικονομικών παραδοχών (0,4) 0,7
Εμπειρικές Προσαρμογές……………………………………………………………………………. 0,2 0,1
Παρούσα αξία υποχρέωσης παροχών την 31 Δεκεμβρίου...............................................................  5,1  5,2
    
             

                    Συμφωνία περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων:
  2015  2014

  € εκατ.  € εκατ.

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων την 1η Ιανουαρίου2015 /26η Mαίου 2014..............................  0,4  0,4
Πραγματοποιηθείσες καταβολές παροχών............................................................................................  —  —
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων την 31η Δεκεμβρίου ...........................................................  0,4  0,4

Η  παρούσα  αξία  και  η  κατάσταση  χρηματοδότησης  των  υποχρεώσεων  καθορισμένων  παροχών  προσωπικού
αναλύονται ως ακολούθως:

    2015  2014  

    € εκατ.  € εκατ.  

Έλλειμμα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων................................................................................. 0,6  0,5
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος.......................................................................    (0,4)  (0,4)
        0,2        0,1  
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων...................................................................... 4,5  4,7
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών προσωπικού...................................................................... 4,7  4,8
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              Η κίνηση στην καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών στον ισολογισμό αναλύθηκε ως ακολούθως:
         

      2015  2014

      € εκατ.  € εκατ.

Την 1η Ιανουαρίου 2015/26η Μαϊου 2014........................................................................................  4,8  4,2
Αναγνωρισθέν έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.......................................................  0,7  0,6
Καταβολές παροχών...........................................................................................................................  (0,6)  (0,5)
Αναλογιστικό (κέρδος)/ζημία αναγνωρισθείσα στα λοιπά συνολικά έσοδα ....................................  (0,2)  0,5

Την 31η Δεκεμβρίου ........................................................................................................................  4,7  4,8
     
              

12.   Παροχές προσωπικού (συνέχεια)

              Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο προσωπικό,
αποτελούνταν από τα κάτωθι στοιχεία για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου:
         

      2015  2014 

      %  %

Προεξοφλητικό επιτόκιο....................................................................................................................  2,60  2,10
Ποσοστό αύξησης αποδοχών.............................................................................................................  2,25  2,25
         
             
                   Το έξοδο που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αποτελούταν από τα κάτωθι στοιχεία : 
         

    2015  2014

    € εκατ.  € εκατ.

Κόστος υπηρεσίας..........................................................................................................  0,6  0,5        4,7
Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος υποχρέωσης καθορισμένων παροχών/
(περιουσιακού στοιχείου)...............................................................................................  0,1  0,1       1,4
Σύνολο............................................................................................................................  0,7  0,6       6,1
        

              Τα έξοδα  για  τα  προγράμματα  καθορισμένων παροχών  περιλαμβάνονται  στο  κόστος  προσωπικού  και
παρουσιάζονται στα λειτουργικά έξοδα. 

           
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών           
           

             Το έξοδο που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για το 2015 για τα προγράμματα
καθορισμένων εισφορών ήταν  €0,7 εκατ (2014: €0,6 εκατ). Το έξοδο αυτό περιλαμβάνεται στις αποδοχές προσωπικού
και καταχωρείται στο κόστος πωληθέντων και στα λειτουργικά έξοδα.

13.   Εταιρικό κεφάλαιο 

  Αριθμός       

  
Εταιρικών
μεριδίων  Εταιρικό    

  
(εγκεκριμένω

ν  κεφάλαιο   Σύνολο
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και

εκδοθέντων)  € εκατ.   € εκατ.

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015.......................................................  2.884.000 86,5 86,5
Κατεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο —  —   —
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015.....................................................  2.884.000   86,5   86,5

13.   Εταιρικό κεφάλαιο(συνέχεια)

 Αριθμός      

  
Εταιρικών
μεριδίων  

Εταιρι
κό    

  (εγκεκριμένων  
κεφάλ

αιο   Σύνολο

  
και

εκδοθέντων)  € εκατ.   € εκατ.

Υπόλοιπο 26 Μαιου 2014...............................................................  —  —   —
Εταιρικό κεφάλαιο νεοσυσταθείσας εταιρείας 2.884.000 86,5 86,5

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014......................................................  2.884.000  86,5   86,5

Στις  26 Μαϊου  2014 το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ιδρύτριας  εταιρείας  προσδιόρισε  το  εταιρικό  κεφάλαίο  της
νεοσύστατης Εταιρείας στο ποσό των € 86.520.000 που διαιρείται σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30€ εκαστο .

14. Λοιπά αποθεματικά

              Τα αποθεματικά της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου είχαν ως ακολούθως : 
      

  2015  2014

  

€
εκατ.  

€
εκατ.

Λοιπά αποθεματικά   

  Αφορολόγητο αποθεματικό........................................................................  
         1

5,0  
       15

,0
  Τακτικό αποθεματικό..................................................................................  6,2  —

  Αποθεματικό προγραμμάτων παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης... .  
        5

2,2  
        5

2,2
  Αποθεματικό από αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση   

   χρηματοοικονομικών στοιχείων................................................................  
   (1,0

)  
   (14,7

)

Σύνολο λοιπών αποθεματικών...................................................................  
      72,

4  
      52,

5
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Λοιπά Αποθεματικά

Αφορολόγητο αποθεματικό

Το αφορολόγητο αποθεματικό περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα επενδύσεων και λοιπά αφορολόγητα ή εν μέρει
φορολογηθέντα αποθεματικά της Εταιρείας. To αφορολόγητο αποθεματικό μπορεί να διανεμηθεί εφόσον φορολογηθεί, όπου
η φορολόγηση αυτή απαιτείται.

Τακτικό αποθεματικό

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και δεν μπορεί να διανεμηθεί. 

Αποθεματικό προγραμμάτων παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης

Το αποθεματικό αυτό αντιπροσωπεύει τη σωρευμένη χρέωση στα αποτελέσματα χρήσης και στις συμμετοχές σε
θυγατρικές επιχειρήσεις από τα προγράμματα παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών.

Αποθεματικό από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση

Το  αποθεματικό  από  αποτίμηση  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  διαθεσίμων  προς  πώληση  απεικονίζει  τις
μεταβολές  στις  εύλογες  αξίες  των  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  διαθέσιμων  προς  πώληση.  Τα  ποσά  σε  αυτό  το
αποθεματικό μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης με την πώληση ή την απομείωση των σχετικών επενδύσεων.

15.   Λειτουργικά έξοδα 

  (α)         Τα  λειτουργικά έξοδα αποτελούνταν από:

Για τη χρήση          Για τη 
χρήση  
που έληξε την          που έληξε 
την
31 
Δεκεμβρίου

31 
Δεκεμβρίου

           2015                   2014

  € εκατ.  € εκατ.

Έξοδα λειτουργικά...........................................................................................................        4,9  
       2,

9

Έξοδα διάθεσης................................................................................................................         0,7  
       0,

6

Έξοδα διοίκησης...............................................................................................................         32,6  
       16

,8

Παροχές δικαιωμάτων προαίρεσης..................................................................................           0,8  
         1

,0

Σύνολο λειτουργικών εξόδων........................................................................................       39,0  
     21,

3
    

  (β)        Κόστος προσωπικού       
       
              Το κόστος προσωπικού αναλύεται ως ακολούθως:
       

  2015  2014 
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  € εκατ.  € εκατ.

Μισθοί και ημερομίσθια................................................................................................  21,1  9,8
Εργοδοτικές εισφορές....................................................................................................  3,3  2,4
Συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού...................................................................  4,3  3,0
Σύνολο κόστους προσωπικού .....................................................................................  28,7  15,2
       

               Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης κατά το 2015 ήταν  179 (2014 : 181)

16.   Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα)       
       
              Τα καθαρά χρηματοοικονομικά  έσοδα/ (έξοδα) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου αναλύονται ως 
ακολούθως :
 
       

  2015  2014

  € εκατ.  € εκατ.

Χρεωστικοί τόκοι προς τρίτους........................................................................................  (0,2)  —
Πιστωτικοί/(χρεωστικοί) τόκοι από συνδεδεμένες εταιρείες (βλέπε Σημείωση 23)........  2,3  (0,2)
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)................................................................  2,1  (0,2)

17.   Φορολογία       
       

              Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε με την
εφαρμογή  του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή που ισχύει στην Ελλάδα ως ακολούθως:
       

  2015  2014 

  € εκατ.  € εκατ.

Κέρδη προ φόρων βάσει της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης.................................  121,7  3,8
   
Φόρος  εισοδήματος υπολογισμένος με φορολογικό συντελεστή 29%  , 26%    35,3  1,0
Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά................................................................       0,4       0,3

Έξοδα/ (Έσοδα) από φόρους προηγούμενων χρήσεων....................................................       2,4
     (2,4

)
Από αποφορολόγητα έσοδα (μερίσματα).........................................................................  (33,0)  —

Λοιπά................................................................................................................................  (2,6)  
       (0,

2)
Φόρος εισοδήματος βάσει της κατάστασης αποτελεσμάτων  2,5  (1,3)
       
 

              Για τη κλειόμενη χρήση 2015, ήδη διενεργείται έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης από την ελεγκτική εταιρεία  
PricewaterhouseCoopers  Α.Ε.  Κατά  την  ολοκλήρωση  αυτού  του  ελέγχου,  η  διοίκηση  της  Εταιρείας  δεν  αναμένει  να
προκύψουν  σημαντικές  φορολογικές  υποχρεώσεις,  πέραν  αυτών  που  έχουν  καταχωρηθεί  και  απεικονίζονται  στις
οικονομικές καταστάσεις
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              Ο φόρος  εισοδήματος για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου αναλύεται ως ακολούθως:
  2015  2014 

  € εκατ.  € εκατ.

Τρέχων φόρος εισοδήματος.............................................................................................  2,6  (1,1)
Αναβαλλόμενος φόρος (βλέπε Σημείωση 6)....................................................................  (0,1)  (0,2)
Σύνολο φόρων εισοδήματος  2,5  (1,3)

18.   Μετοχές παρακρατούμενες για προγράμματα παροχών μετοχικών τίτλων

Η Εταιρεία ως μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC A.G. έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα παροχών μετοχικών τίτλων,
‘’Πρόγραμμα  Παροχής  Μετοχών’’,  το  οποίο  είναι  ένα  πρόγραμμα  παροχής  μετοχικών  τίτλων  στο  οποίο  μπορούν  να
συμμετέχουν υπάλληλοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν 1% έως 15% του
μισθού τους σε κοινές μετοχές της Coca-Cola HBC A.G. συνεισφέροντας στο πρόγραμμα σε μηνιαία βάση. Η Coca-Cola
HBC ΜΕΠΕ αντιστοιχεί τις εισφορές των υπαλλήλων με μία ετήσια εργοδοτική εισφορά που προσεγγίζει το 5% του μισθού
τους, η οποία, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015, έγινε τον Ιανουάριο 2016 και οι αντίστοιχες μετοχές αγοράστηκαν
τον Ιανουάριο και  κατοχυρώθηκαν άμεσα. 

Κατά τη διάρκεια  της  χρήσης 29,034 μετοχές  (2014:  32,626) αγοράστηκαν από την  Εταιρεία  στα πλαίσια  του
προγράμματος  παροχής  μετοχικών  τίτλων  στους  υπαλλήλους.  Ο  συνολικός  αριθμός  των  μετοχών  που  κατέχονταν  στα
πλαίσια του προγράμματος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν 113.491 (2014: 221.216) ενώ οι συνολικές εισφορές των
εργαζομένων  για  το  πρόγραμμα  κατά  την  31η  Δεκεμβρίου  2015  ήταν  €0,3  εκατ.(2014:  €0,2εκατ.).  Η  χρέωση  στα
αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 ήταν €0,6 εκατ (2014:  €0,2 εκατ) .

18.   Μετοχές παρακρατούμενες για προγράμματα παροχών μετοχικών τίτλων (συνέχεια)

Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση της αξίας αυτών των μετοχών, καθώς αυτές θα
μεταβιβαστούν στους υπαλλήλους, και οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες από μεταβολές της τιμής της μετοχής αναλαμβάνονται από
τους ίδιους τους εργαζόμενους. 

19.   Προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και μετοχών συνδεδεμένων με στόχους αποδοτικότητας.

Η Coca-Cola HBC A.G. έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα παροχών δικαιωμάτων προάιρεσης μετοχών σύμφωνα με το
οποίο χορηγούνται στα ανώτατα στελέχη αμοιβές υπό την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών, ανάλογα με την
απόδοση του υπαλλήλου, τις δυνατότητές του και το επίπεδο ευθύνης. Τα δικαιώματα χορηγούνται σε τιμή εξάσκησης ίση
με την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Coca-Cola HBC A.G. κατά το κλείσιμο των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου του
Λονδίνου κατά την ημέρα παραχώρησης. Τα δικαιώματα κατοχυρώνονται κατά το ένα τρίτο των επαυξήσεων κάθε χρόνο επί
τρία χρόνια και μπορούν να εξασκηθούν για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα χρόνια από την ημερομηνία παραχώρησης. 1Όταν
εξασκούνται τα δικαιώματα, οι εισπράξεις, καθαρές από τυχόν κόστη συναλλαγής, πιστώνονται στο εταιρικό κεφάλαιο (στην
ονομαστική αξία) και στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει πληροφορίες σχετικά με εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, που
μπορούσαν να ασκηθούν την  31 Δεκεμβρίου 2015/ 2014.

1
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)

Περίληψη της δραστηριότητας προαίρεσης αγοράς μετοχών από 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31 Δεκεμβρίου 2015
και αντίστοιχα από 26η Μαΐου 2014 έως την 31 Δεκεμβρίου 2014 όλων των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων, αναλύεται ως
εξής :

19.    Προγράμματα  δικαιωμάτων  προαίρεσης  μετοχών  και  μετοχών  συνδεδεμένων  με  στόχους  αποδοτικότητας
(συνέχεια)

 Αριθμός  Μεσοσταθμική   
Μεσοσταθμικ

ή

  
δικ/των

προαίρεσης  
τιμή

εξάσκησης   
τιμή

εξάσκησης 

  
αγοράς

μετοχών    

  2015  2015 (EUR)   2015 (GBP)

Eκκρεμή την 1η Ιανουαρίου 2015.....................................................  3,448,544  17,40   14,74 
Χορηγηθέντα .....................................................................................  -  -   - 
Ασκηθέντα ........................................................................................  (80,137)  14,07   11,98 
Ληγμένα ............................................................................................  (23,041)  19,87   16,88 
Μηδενισμένα .....................................................................................  (59,171)  18,07   14,85 
Εκκρεμή την 31η Δεκεμβρίου 2015................................................  3,286,195  17,44   14,79 

Ασκηθέντα την 31η Δεκεμβρίου 2015............................................  3,050,686  17,39   14,78 

 Αριθμός  Μεσοσταθμική  Μεσοσταθμική

  
δικ/των

προαίρεσης  τιμή εξάσκησης  τιμή εξάσκησης 

  
αγοράς

μετοχών   
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  Ημερομηνία  Αριθμός των

 Κατάσταση κατοχύρωσης για Τέλος της δικαιωμάτων

 

Τιμή
εξάσκηση

ς

Τιμή
εξάσκηση

ς
   
κατοχύρωσης περαιτέρω περιόδου προαίρεσης 

 (EUR) (GBP)
31-Δεκ-

2015      επαυξήσεις άσκησης που εκκρεμούν

2005 Χορήγηση Δεκεμβρίου 13.19 11.24 Πλήρως κατ/νο -  - - 01.12.2015 210,000 

2006 Χορήγηση Δεκεμβρίου 16.37 13.95 Πλήρως κατ/νο -  - - 12.12.2016 398,946 

2007 Χορήγηση Δεκεμβρίου 26.41 22.51 Πλήρως κατ/νο -  - - 12.12.2017 449,750 

2008 Χορήγηση Δεκεμβρίου. 9.02 7.69 Πλήρως κατ/νο -  - - 10.12.2018 318,500 

2009 Χορήγηση Δεκεμβρίου 15.70 13.38 Πλήρως κατ/νο -  - - 09.12.2019 544,000 

2010 Χορήγηση Δεκεμβρίου 19.31 16.46 Πλήρως κατ/νο -  - - 08.12.2020 602,667 

2011 Χορήγηση Μαρτίου ..... 18.53 15.79 Πλήρως κατ/νο -  - - 15.03.2021 18,334 
2011 Χορήγηση Δεκεμβρίου 11.98 10.21 Πλήρως κατ/νο -  - - 15.12.2021 147.001 

2013 Χορήγηση Ιουνίου - 15.00 Δύο τρίτα
21.06.201
5 21.06.2016 - 20.06.2023 212,166 

2013 Χορήγηση Δεκεμβρίου - 16.99 Δύο τρίτα
10.12.201
5 10.12.2016 - 09.12.2023 225,332 

2014 Χορήγηση Δεκεμβρίου - 13.33 - 10.12.2015 10.12.2016
10.12.201

7 09.12.2024 159,499 

Total .....................................          3,286,195 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
  2014  2014 (EUR)  2014 (GBP)

Eκκρεμή την 26η ΜαΪου 2014...........................................................  3,327,632  18,79  14,82 
Χορηγηθέντα .....................................................................................  185,000  16,90  13,33 
Ασκηθέντα ........................................................................................  (25,588)  11,31  8,94 
Ληγμένα ............................................................................................  (8,000)  20,13  16,46 
Μηδενισμένα .....................................................................................  (30,500)  21,74  17,82 
Εκκρεμή την 31η Δεκεμβρίου 2014..................................................  3,448,544  18,22  14,75 

Ασκηθέντα την 31η Δεκεμβρίου 2014...............................................  2,940,203  17,24  14,70 

Η  χρέωση  στην  κατάσταση  αποτελεσμάτων  χρήσεως  για  τα  δικαιώματα  προαίρεσης  των  υπαλλήλων  για  την
περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε σε €0,8 εκατ (26 Μαϊου - 31 Δεκεμβρίου 2014: €1,0 εκατ)

              Οι πληρωμές που διακανονίζονται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους κατά την
ημερομηνία παραχώρησης  τους με τη χρήση ενός Monte Carlo μοντέλου, ενός μοντέλου προσομοίωσης της αποτίμησης  
του δικαιώματος προαίρεσης. Οι καταχωρήσεις  στο μοντέλο είχαν ως  εξής:

 
  2014  

Μέση σταθμική τιμή μετοχής ..................................................................................  £13,33  

Σταθμισμένη μέση εύλογη αξία των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν ...............  £3,50  

Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου ..................................................................................  1.80%  

Αναμενόμενη μεταβλητότητα ..................................................................................  30.00%  

Απόδοση μερίσματος ...............................................................................................  2.10%  

Υπολειπόμενη ζωή ...................................................................................................  7.6 years  

     
               Η μέση σταθμική υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια των δικαιωμάτων προαίρεσης  επί μετοχών σύμφωνα με τα 
προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών τις 31ης Δεκεμβρίου 2015 ήταν 6,7 χρόνια (2014: 7,7) 

19.   Προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών (συνέχεια)

Μετοχές συνδεδεμένες με στόχους αποδοτικότητας

 Από το 2015, ο Όμιλος υιοθέτησε ένα πρόγραμμα παροχών μετοχών συνδεδεμένων με στόχους αποδοτικότητας,
σύμφωνα με το οποίο χορηγούνται στα ανώτατα στελέχη μετοχές οι οποίες έχουν περίοδο ωρίμανσης τριών χρόνων και
συνδέονται με συγκεκριμένους βασικούς δείκτες απόδοσης του Ομίλου. Οι μετοχές χορηγούνται σε τιμή ίση με την τιμή
κλεισίματος της διαπραγμάτευσης μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου κατά την ημερομηνία
παραχώρησης. 

Ο αριθμός των μετοχών συνδεδεμένων με στόχους αποδοτικότητας  που χορηγήθηκε το 2015 ανέρχονταν σε 
83.196.  Η συνολική επιβάρυνση στην κατάσταση αποτελεσμάτων για το 2015 ήταν μικρότερη από € 0,1 εκατ.

Υπολογισμοί εύλογης αξίας

 2015  2015 

  € (ΕUR)  
£

(GBP) 

Μέση σταθμική τιμή μετοχής........................................................................................  20,2  14,7
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Απόδοση μερίσματος.....................................................................................................  2,0%  2,0%
Μέση σταθμική περίοδος ωρίμανσης............................................................................  3,3  3,3

20.   Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: στον κίνδυνο αγοράς
(συμπεριλαμβανομένου  του συναλλαγματικού  κινδύνου,  του κινδύνου διακύμανσης  επιτοκίων,  στον  πιστωτικό  κίνδυνο,
στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο κεφαλαίου. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εστιάζει στην
αστάθεια  των  χρηματοοικονομικών  αγορών  και  επιδιώκει  να  ελαχιστοποιήσει  τα  πιθανά  δυσμενή  αποτελέσματα  στις
ταμειακές ροές της Εταιρείας. 

Η διαχείριση κινδύνου πραγματοποιείται από το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών κινδύνων
της Εταιρείας με έναν ελεγχόμενο τρόπο, σύμφωνο με τις εγκεκριμένες πολιτικές των  διαχειριστών. Το τμήμα διαχείρισης
διαθεσίμων  και  χρηματοοικονομικών  κινδύνων  προσδιορίζει,  αξιολογεί  και  αντισταθμίζει  τους  χρηματοοικονομικούς
κινδύνους. Οι διαχειριστές έχουν εγκρίνει την πολιτική διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου και το Διάγραμμα της
Αρχής, τα οποία παρέχουν μαζί το πλαίσιο ελέγχου για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με τη διαχείριση διαθεσίμων και
χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Κίνδυνος Αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο .

20.   Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων

Ο κίνδυνος της Εταιρείας σε διακυμάνσεις των επιτοκίων σχετίζεται με το μακροπρόθεσμο δανεισμό από και προς
συνδεδεμένες  εταιρείες.  Δάνεια  με  κυμαινόμενο  επιτόκιο  εκθέτουν  την  Εταιρεία  σε  κίνδυνο  στις  ταμειακές  ροές  από
διακυμάνσεις των επιτοκίων. Δεν υπάρχουν δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Τα δάνεια της Εταιρείας με κυμαινόμενο επιτόκιο
ήταν σε ευρώ.

Η ανάλυση ευαισθησίας  που παρατίθεται  στην επόμενη παράγραφο προσδιορίστηκε με βάση την έκθεση στον
κίνδυνο επιτοκίων  για  τις  υποχρεώσεις  με  κυμαινόμενο επιτόκιο.  Η  ανάλυση  βασίζεται  σε  μία  αύξηση ή  μείωση των
επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης. Η διοίκηση θεωρεί ότι αυτή η μεταβολή στα επιτόκια αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις της
για εύλογα πιθανές διακυμάνσεις στα επιτόκια.

Εάν τα επιτόκια ήταν αυξημένα κατά 100 μονάδες βάσης και όλες οι λοιπές μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, το
κέρδος της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 θα παρέμενε αμετάβλητο. (2014:  €0,1 εκατ.). Εάν τα
επιτόκια  ήταν  μειωμένα  κατά  100  μονάδες  βάσης  και  όλες  οι  λοιπές  μεταβλητές  παρέμεναν  σταθερές,  το  κέρδος  της
Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015  θα παρέμενε αμετάβλητο.(2014:  €0,1 εκατ.). 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Πιστωτικός κίνδυνος

              Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Εταιρεία στην περίπτωση που τα αντισυμβαλλόμενα μέρη
αποτύχουν  να  εκπληρώσουν  τις  υποχρεώσεις  τους  την  31  Δεκεμβρίου  2015  αναφορικά  με  κάθε  κατηγορία
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι η λογιστική αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων, όπως εμφανίζεται
στον ισολογισμό. 

               Όταν παρέχεται πίστωση στους πελάτες, η πιστοληπτική τους ικανότητα εκτιμάται συνήθως μέσω εξωτερικών
συνεργατών και ιστορικής εμπειρίας. Τα πιστωτικά όρια ορίζονται αναλόγως. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο παρουσιάζονται στις Σημειώσεις 7 και 8.

              Αναφορικά με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από την ενδεχόμενη
αδυναμία  των  αντισυμβαλλόμενων  μερών  να  εκπληρώσουν  τις  υποχρεώσεις  τους  που  προκύπτουν  από  τα  σχετικά
συμβόλαια ή συμφωνίες. Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας για κάθε παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο είναι η
λογιστική αξία του παραγώγου (βλέπε Σημείωση 5). Η Εταιρεία δεν έχει παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία διαχειρίζεται ενεργά τον κίνδυνο ρευστότητας, προκειμένου να διασφαλίσει την επάρκεια διαθεσίμων
προς  κάλυψη  των  βραχυπρόθεσμων  και  μακροπρόθεσμων  δεσμεύσεών  της.  Τραπεζικές  υπεραναλήψεις  και  τραπεζικές
διευκολύνσεις, δεσμευμένες και μη, χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαχειριστεί ο κίνδυνος αυτός.

Την τελική ευθύνη για τη διαχείριση ρευστότητας την έχουν  οι διαχειριστές , οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα
κατάλληλο  πλαίσιο  διαχείρισης  ρευστότητας  για  την  εξασφάλιση  των  βραχυπρόθεσμων,  μεσοπρόθεσμων  και
μακροπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης της Εταιρείας και των λοιπών αναγκών διαχείρισης ρευστότητας. Η Εταιρεία
διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με τη διατήρηση επαρκών αποθεματικών, τραπεζικών και δανειοληπτικών μέσων,
διαθέσιμων  τραπεζικών  διευκολύνσεων,  πρόσβασης  στις  κεφαλαιαγορές  και  με  τη  συστηματική  παρακολούθηση  των
προβλεπόμενων και πραγματικών ταμειακών ροών. 

20.   Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

Κίνδυνος κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητά της να συνεχίσει τη
δραστηριότητα της και να διατηρήσει την ιδανική κεφαλαιακή διάρθρωση για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου.

Προκειμένου να διατηρηθεί  ή να προσαρμοστεί η κεφαλαιακή διάρθρωση, η Εταιρεία μπορεί να αυξήσει ή να
μειώσει το δανεισμό, να προσαρμόσει  το ποσό των μερισμάτων στον εταίρο ή να του επιστρέψει κεφάλαιο.

 Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Όσον  αφορά  χρηµατοοικονοµικά  µέσα  µε  τη  µορφή  χρηµατικών  διαθεσίµων,  καταθέσεων,  επενδύσεων,
βραχυπρόθεσµου  δανεισµού  και  λοιπών  χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων  (πλην  των  µακροπρόθεσµων  δανείων),  οι
τρέχουσες αξίες τους είναι μια λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών τους. Τα µακροπρόθεσµα δάνεια έχουν κυµαινόµενο
επιτόκιο, συνεπώς η λογιστική τους αξία προσεγγίζει την εύλογη αξία τους αφού το κυµαινόµενο επιτόκιο αντιπροσωπεύει
τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά. 
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               Η εύλογη αξία απαιτήσεων και υποχρεώσεων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία εκτός και αν αναφέρεται
διαφορετικά.

Οι πίνακες που ακολουθούν αναλύουν τις συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Οι πίνακες περιλαμβάνουν μη προεξοφλημένες ροές για τόκους και κεφάλαιο, με την παραδοχή ότι το επιτόκιο παραμένει
σταθερό από την 31 Δεκεμβρίου 2015.

 
 € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.

  μέχρι 1 έτος  
μεταξύ 1-2

έτη  
μεταξύ 2-5

έτη  5+ έτη

Δάνεια...................................................................................  — —  — —
Εμπορικές  υποχρεώσεις.......................................................  7,6 —  — —
Την 31 Δεκεμβρίου 2015.....................................................  7,6 —  — —
         

 € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.

  μέχρι 1 έτος  
μεταξύ 1-2

έτη  
μεταξύ 2-5

έτη  5+ έτη

Δάνεια...................................................................................  0,1 —  8,2 —
Εμπορικές υποχρεώσεις........................................................  8,3 —  — —
Την 31 Δεκεμβρίου 2014.....................................................  8,4 —  8,2 —
         

Κίνδυνος κεφαλαίου

Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο με βάση το δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Ο δείκτης υπολογίζεται
ως το καθαρό ποσό δανεισμού προς το σύνολο του κεφαλαίου. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως το «Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων» όπως εμφανίζεται  στον ισολογισμό πλέον του καθαρού ποσού δανεισμού. Με το κλείσιμο της χρήσης που
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν υπήρχαν δανειακές υποχρεώσεις, συνεπώς ο δείκτης αυτός  που  παρακολουθείται σε
επίπεδο Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2014 είχε ως ακολούθως:

20.   Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

 2014  

  € εκατ.  

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (βλέπε Σημείωση 10)......................................................................  8,3  
Μείον: Καθαρά χρηματικά διαθέσιμα (βλέπε Σημείωση 9)..................................................................  (0,3)  
Καθαρό ποσό δανεισμού.....................................................................................................................  8,0  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων.......................................................................................................................  199,2  
Σύνολο κεφαλαίου...............................................................................................................................  207,2  

Δείκτης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια.............................................................................................  4%  

Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Σύμφωνα με την ιεραρχία της εύλογης αξίας, τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στην εύλογη αξία
ταξινομούνται ως εξής:

Επίπεδο 1
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Η εύλογη αξία των εισηγμένων διαθεσίμων προς πώληση εταιρικών χρηματοοικονομικών τίτλων βασίζεται στις

καθορισμένες τιμές της αγοράς, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την  31 Δεκεµβρίου 2015. 

Επίπεδο 2

Η  εύλογη  αξία  των  συµβάσεων  προαγοράς  συναλλάγµατος  υπολογίζεται  µε  βάση  τις  προθεσµιακές  τιµές
συναλλάγµατος που ισχύουν την  31 Δεκεµβρίου 2015 για προθεσµιακά συµβόλαια µε παρόµοιες ηµεροµηνίες λήξεως.

Επίπεδο 3

Η εύλογη αξία των μη-εισηγμένων διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών τίτλων καθορίζεται εκτιμώντας
την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. 

              Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει την κατηγοριοποίηση ανά επίπεδο της εύλογης αξίας στην οποία έχουν αποτιμηθεί τα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού την 31 Δεκεμβριου 2015/2014:

2015

  
Επίπεδο

1  
Επίπεδο

2  
Επίπεδο

3  Σύνολο

  € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση  
    Μετοχές ……………………………………………...  68,4 — — 68,4
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  68,4 — — 68,4

              .
2014

  
Επίπεδο

1  
Επίπεδο

2  
Επίπεδο

3  Σύνολο

  € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση  
Μετοχές ……………………………………………...  55,0 — — 55,0
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  55,0 — — 55,0

               Σημειώνεται ότι όλες οι εκτιμήσεις εύλογων αξιών εντάσσονται στο πρώτο  επίπεδο

21.   Δεσμεύσεις
       
(α)         Λειτουργικές Μισθώσεις
       

              Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων από τις μη-ακυρούμενες λειτουργικές μισθώσεις κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 ανέρχονται σε μηδέν. 

              Το σύνολο των εξόδων λειτουργικών μισθώσεων που περιλαμβάνεται στα λειτουργικά έξοδα για τη χρήση που έληξε την
31 Δεκεμβρίου ήταν ως ακολούθως:

  2015  2014 

  € εκατ.  € εκατ.

Εγκαταστάσεις και λοιπός  εξοπλισμός..............................................................................  0,7  0,5
Οικόπεδα και κτίρια............................................................................................................  0,3  0,2
Σύνολο εξόδων λειτουργικών μισθώσεων.......................................................................  1,0  0,7
       

(β)         Κεφαλαιακές δεσμεύσεις
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
       

             Την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014  η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιακές δεσμεύσεις 

       22.   Αμοιβές Διαχειριστών 

Οι συνολικές αμοιβές που πληρώθηκαν οι διαχειριστές της Εταιρείας πηγάζουν από την σύμβαση εργασίας τους με
την εταιρεία. 

23.   Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 (α)         Συναλλαγές με άμεσες θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες 
Η Εταιρεία κατέχει άμεσες συμμετοχές στις θυγατρικές και κοινοπραξίες που αναφέρονται στις σημειώσεις 3 και

24.

              Η Εταιρεία πραγματοποίησε τις παρακάτω συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες:
 
 

31 
Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Έξοδα από λήψη υπηρεσιών .................................................................................... (0,6) (0,3)
Λοιπά έξοδα .............................................................................................................. (0,5) (0,2)
Έσοδα παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης σημάτων (royalties) ............................ 3,9 2,4

    23.   Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)

                  Η Εταιρεία πραγματοποίησε τις παρακάτω συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες :

 
31 
Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου 
ρίου

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Έξοδα τόκων............................................................................................................. — (0,2)
Έξοδα από λήψη υπηρεσιών .................................................................................... (1,3) (1,1)
Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης............................................................................. 39,0 21,0
Έσοδα από μερίσματα .............................................................................................. 1,3 1,3
Έσοδα τόκων ............................................................................................................ 2,3 —
Έσοδα παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης σημάτων (royalties)............................. 0,4 0,3
Έσοδα από κόστη που χρεώνονται στις συνδεδεμένες εταιρείες ............................. 1,6 0,2

              Την 31 Δεκεμβρίου 2015/2014, η Εταιρεία είχε τα ακόλουθα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρίες:

         2015 2014
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€ εκατ.  

€
εκ
ατ

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές..................................................................................
 

0,3 0,3

Απαιτήσεις από θυγατρικές...................................................................................... 
          

1,0  0,9

        Την 31 Δεκεμβρίου 2015/2014, η Εταιρεία είχε τα ακόλουθα υπόλοιπα με τις συνδεδεμένες εταιρείες:

2015
€ εκατ.

2014
€ εκατ

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες..............................................................
            

—             1,4

Τόκοι πληρωτέοι από δάνεια ................................................................................... 
            

—             0,1

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες.................................................................................. 
         1,

6           14,1

Συνολικός δανεισμός (μετά την αφαίρεση των δεδουλευμένων τόκων) .................
          

—           8,2
Τόκοι εισπρακτέοι(βλέπε Σημείωση 8)  ................................................................... 1,6 —
Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες  (βλέπε Σημείωση 8)........... 1,7 —
Μακροπρόθεσμα δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες  (βλέπε Σημείωση 7).......... 125,2 —

(β)           Διαχειριστές

Οι κκ. Εμμανουήλ Φαφαλιός, Oya Gur , Marius Romulus Croitorou αποτελούσαν  τoυς διαχειριστές της Εταιρείας
στις  αρχές  του  έτους.  Την  10η Φεβρουαρίου  2015  πραγματοποιήθηκε  έκτακτη  συνέλευση  της  Εταιρείας  στην  οποία
αποφασίστηκε η εκλογή του κ. Χρήστου Βάρσου ως (συν)διαχειριστή, σε αντικατάσταση του κ. Marius Romulus Croitorou.

 Την 21η Σεπτεμβρίου 2015, δεύτερη έκτακτη συνέλευση του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε
στην οποία αποφασίστηκε η διαχείριση και εκπροσώπησή της να ανατεθεί και σε τέταρτο διαχειριστή, στον κ Ευάγγελο
Κοντογιώργη.  Κατόπιν των ανωτέρω, διαχειριστές της Εταιρείας είναι οι  κκ. Εμμανουήλ Φαφαλιός,  Oya Gur, Χρήσος
Βάρσος  και  Ευάγγελος  Κοντογιώργης  με τους  οποίους  δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές,  μεταξύ της Εταιρείας και
αυτών, εκτός από τις αμοιβές τους (βλέπε Σημείωση 22).

23.   Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)

(γ)         Λοιπά

Δεν υπάρχουν σημαντικές συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2015 και 2014.

24.   Κοινοπραξίες

Η Εταιρεία έχει συστήσει Κοινοπραξία με την  Ηeineken η οποία δραστηριοποιείται  μέσω του Ομίλου εταιρείων
της Brewinvest S.A. Η Brewinvest S.A. εδρεύει στην Ελλάδα και η Εταιρεία κατέχει το 50%  του μετοχικού της κεφαλαίου.
Την 9η Μαρτίου 2015, η Brewinvest S.A. αποφάσισε την καταβολή μερίσματος στην  Εταιρεία ύψους €113,8 εκατ. Το ποσό
στη συνέχεια χορηγήθηκε ως δάνειο στη συνδεδεμένη εταιρεία Coca-Cola HBC Finance Plc. 

Σελίδα 44 of 46

Ετήσια Έκθεση 2015
COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης

Μ.Ε.Π.Ε
.



Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
25.    Mακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα                 

               Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την
επανεξέταση  των  όρων  του  προγράμματος  χρηματοδότησης  της  Ελλάδας,  καθιστούν  το  μακροοικονομικό  και
χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.

               Η οικονομική αυτή κατάσταση παραμένει βασικός παράγοντας κινδύνου για την Εταιρεία. Τυχόν αρνητικές
εξελίξεις  και  η  αβεβαιότητα  στον  τομέα  αυτό  πιθανό  να  έχουν  επιπτώσεις  στις  δραστηριότητες  της  Εταιρείας,  στα
αποτελέσματατων  δραστηριοτήτων  της,  στη  χρηματοοικονομική  κατάστασή  της  και  στις  προοπτικές  της.  

               Οι εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ελληνική οικονομία είναι πέραν του ελέγχου της
Εταιρείας και η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να τις προβλέψει ή να διαβλέψει τις τυχόν επιπτώσεις αυτών. Παρόλα αυτά η
Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και  τις  πιθανές  επιπτώσεις της,  προκειμένου να διασφαλίσει ότι  λαμβάνονται
έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες
της Εταιρείας. 

                Στις 29 Ιουνίου 2015, η κυβέρνηση της Ελλάδας επέβαλε περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων σε όλα τα
 ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Η Εταιρεία  διατηρεί καταθέσεις σε μετρητά και ισοδύναμα στις ελληνικές τράπεζες
που ενδέχεται να εκτεθούν σε απώλεια ύψους, κατά την ημερομηνία έγκρισης των παρόντων οικονομικών καταστάσεων, €
0,1 εκατ.

26.   Μεταγενέστερα γεγονότα

                Την 25η Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνέλευση του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας , στην
οποία αποφασίστηκε  η εκλογή νέου διαχειριστή σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Η Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή του
κ.  Ιωάννη  Λεούση  ως  νέο  διαχειριστή  σε  αντικατάσταση  του  κ.  Εμμανουήλ  Φαφαλιού.  Κατόπιν  της  ανωτέρω
αντικατάστασης, διαχειριστές της Εταιρείας είναι οι κκ. Oya Gur, Χρήσος Βάρσος, Ευάγγελος Κοντογιώργης   και Ιωάννης
Λεούσης.  

               Οι διαχειριστές της Εταιρείας προτείνουν για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 τη διανομή μερίσματος
ύψους  € 112,0 εκατ. Η πρόταση αυτή τελεί υπό την έκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ                                                                                                     Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ                                                                          ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΔΤ    Χ 565769                                                                                   ΑΔΤ ΑΒ 249212                             
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                                                                                                Αρ. Αδείας ΟΕΕ 105375_ ΑΜ 55890

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΟΣ

ΑΔΤ ΑΒ 520456

Σελίδα 46 of 46

Ετήσια Έκθεση 2015
COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης

Μ.Ε.Π.Ε
.


