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Έκθεση Διαχειριστών
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου από 01.01.2018 έως 31.12.2018 προς την Τακτική
Συνέλευση της Εταιρείας µε την επωνυµία “ COCA-COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.”
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.
4403/2016, υποβάλουµε συνηµµένα στην Τακτική Συνέλευση του µοναδικού εταίρου τις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2018 µε τις παρατηρήσεις επ’ αυτών, για την έγκρισή σας.
Η Εταιρεία
Η Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης M.Ε.Π.E. 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 πρωταρχικό αντικείµενο την παραγωγή, πώληση και διανοµή µη αλκοολούχων
αναψυκτικών ποτών.
Στόχος της επιχείρησης είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ενώ οι αξίες που τη διέπουν είναι η ακεραιότητα και η
προσήλωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της, ο σεβασµός σε πελάτες, εργαζοµένους και συνεργάτες, στην κοινωνία και
στο περιβάλλον.
Ως στρατηγική η επιχείρηση έχει υιοθετήσει την σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και
των οικονοµικών της µεγεθών.
Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τον Εταίρο και τους Διαχειριστές. Ως µέλος της Coca-Cola HBC A.G. (ο Όµιλος)
τηρεί οργανωµένο σχήµα διοίκησης και διαθέτει επαρκή εσωτερικά συστήµατα διαχείρισης. Η Εταιρεία επιδιώκει διαρκώς
να βελτιώσει τις πρακτικές εσωτερικού ελέγχου εντός της Εταιρείας αποδεικνύοντας την προσήλωσή της στα υποδειγµατικά
πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του Οµίλου. Εφαρµόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος συνοψίζει τις αρχές
σύµφωνα µε τις οποίες κάθε άτοµο, εργαζόµενος ή τρίτος, που συµµετέχει στη λειτουργία του Οµίλου πρέπει να ενεργεί και
να πράττει εντός του πλαισίου των καθηκόντων του. Για το λόγο αυτό ο Κώδικας αποτελεί πρακτικό οδηγό στην καθηµερινή
εργασία όλων των εργαζοµένων της Εταιρείας.
Οικονοµική επισκόπηση
Τα καθαρά κέρδη µετά φόρων της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των €3,7 εκατ. (2017: €5,7 εκατ.)
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31η Δεκεµβρίου 2018 ανήλθαν στο ποσό των €245,6 εκατ. (2017: €247,6 εκατ.). Το
εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31η Δεκεµβρίου 2018 αποτελείται από 2.884.000 εταιρικά µερίδια µε ονοµαστική αξία
€30 ανά µερίδιο.
Η Εταιρεία δεν είχε τραπεζικό δανεισµό την 31η Δεκεµβρίου 2018 και 2017.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους σηµαντικότερους δείκτες απόδοσης της Εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2018:

Βασικά οικονοµικά µεγέθη και δείκτες απόδοσης
Έσοδα (€ εκατ.)
Λειτουργικά κέρδη (EBIT σε € εκατ.)
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων
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2018

2017

47,1
5,4
4,5%
92,6%
111,1%
1246,7%

53,0
9,2
5,9%
92,4%
126,6%
1225,7%
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Προβλεπόµενη πορεία της Εταιρείας
Η προβλεπόµενη πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση εκτιµάται σταθερή. Η επιχείρηση κινείται
στοχευµένα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργάνωση, ποιότητα υπηρεσιών, οικονοµικά µεγέθη.
Mακροοικονοµικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα
Tο µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα υπήρξε ευµετάβλητο τα τελευταία χρόνια,
ωστόσο έχει παρουσιάσει σηµάδια βελτίωσης. Η επιστροφή στην οικονοµική σταθερότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. 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.
Η Εταιρεία διατηρεί καταθέσεις σε µετρητά και ισοδύναµα στις Ελληνικές τράπεζες που κατά το τέλος της χρήσης
ανέρχονταν σε € 0,1 εκατ. ενώ κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων σε € 0,7 εκατ.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Αναλυτική αναφορά των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία (συναλλαγµατικός
κίνδυνος, κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος κεφαλαίου)
περιλαµβάνεται στην Σηµείωση 19 των οικονοµικών της καταστάσεων.
Περιβαλλοντικά Ζητήµατα
Αποτελεί προτεραιότητα της Εταιρείας η πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τη δράση της
και η συνεχής συµµόρφωσή της στη σχετική νοµοθεσία.
Εργασιακά Ζητήµατα
Η Εταιρεία εφαρµόζει πλήρως τις διατάξεις τις εργατικής νοµοθεσίας. Επίσης, η Εταιρεία φροντίζει για τη
δηµιουργία δίκαιου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης για όλους τους
εργαζοµένους.

Ανάλυση έδρας και υποκαταστηµάτων
Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αµαρουσίου Αττικής, Φραγκοκκλησιάς 9, Μαρούσι. Η Εταιρεία δεν
λειτουργεί υποκαταστήµατα, εντός ή εκτός Ελλάδας.
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Μεταγενέστερα γεγονότα
Οι διαχειριστές της Εταιρείας προτείνουν για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεµβρίου 2018 τη διανοµή µερίσµατος
ύψους € 3,0 εκατ. Η πρόταση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.
Στις 23 Ιανουαρίου 2019 δάνειο αξίας € 1,6 εκατ. που είχε συναφθεί στις 19 Δεκεµβρίου 2017 µε συνδεδεµένη
εταιρεία του Οµίλου, την Coca-Cola HBC Finance BV και έληγε στις 16 Οκτωβρίου του 2019, επεστράφει και
χρησιµοποιήθηκε για την κάλυψη τρέχουσων πληρωµών.
Στις 26 Μαρτίου 2019 πραγµατοποιήθηκε έκτακτη συνέλευση του µοναδικού εταίρου της Εταιρείας, στην οποία
αποφασίστηκε η εκλογή νέων Διαχειριστών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Η Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή των κ.κ.
Δηµήτριου Σιώκη και Αθηνάς Στεφανάτου ως νέων Διαχειριστών σε αντικατάσταση των κ.κ. Oya Gur και Χρήστου Βάρσου.

Οι Διαχειριστές
Αναστάσιος Σταµούλης

Δηµήτριος Σιώκης
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τον Εταίρο της Εταιρείας «COCA-COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.»
Έκθεση ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «COCA-COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης Δεκεµβρίου 2018, τις
καταστάσεις αποτελεσµάτων, συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων που περιλαµβάνουν
και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη
χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις
ταµειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν
µε τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 3190/1955.
Βάση γνώµης
Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωµατωθεί στην
Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο τµήµα της
έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων». Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά
τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας.
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας έχουµε παραµείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας
ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν.
4449/2017, που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουµε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ.
Άλλες Πληροφορίες
Οι Διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, είναι η Έκθεση των
Διαχειριστών (αλλά δεν περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαµε
πριν από την ηµεροµηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή.
Η γνώµη µας επί των οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των όσων ρητά
αναφέρουµε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής µας δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί
αυτών.
Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε τις Άλλες
Πληροφορίες και µε τον τρόπο αυτό να εξετάσουµε εάν οι Άλλες Πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις
οικονοµικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς
εσφαλµένες.
Εξετάσαµε εάν η Έκθεση των Διαχειριστών περιλαµβάνει τις γνωστοποιήσεις οι οποίες απαιτούνται από τον Κωδ.
Ν. 3190/1955.
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Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαµε κατά τον έλεγχο µας, κατά τη γνώµη µας:
• Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην Έκθεση των Διαχειριστών της χρήσης που έληξε
την 31/12/2017 αντιστοιχούν στις οικονοµικές καταστάσεις.
•

Η Έκθεση των Διαχειριστών έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου
43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, στα οποία παραπέµπουν τα άρθρα 22 (παρ. 3) και 23 του Κωδ. Ν.
3190/1955.

Επιπλέον µε βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «COCA-COLA
HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» και το περιβάλλον της, είµαστε υποχρεωµένοι να
αναφέρουµε εάν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση των Διαχειριστών. Δεν έχουµε να
αναφέρουµε τίποτα σχετικά µε το θέµα αυτό.
Ευθύνες των Διαχειριστών για τη διακυβέρνηση επί των οικονοµικών καταστάσεων
Οι Διαχειριστές έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του Κωδ. Ν.
3190/1955, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που οι Διαχειριστές καθορίζουν ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, οι Διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση,
τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν οι Διαχειριστές είτε προτίθενται να ρευστοποιήσουν την Εταιρεία ή να διακόψουν τις
δραστηριότητες της ή δεν έχουν άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσουν σ ’αυτές τις ενέργειες.
Οι Διαχειριστές έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της Εταιρείας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο
τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου,
αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΔΠΕ, που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική
Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται
ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές
καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΔΠΕ που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε
επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
•

Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα
για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία,
πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου.

•

Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
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•

Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τους Διαχειριστές.

•

Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τους Διαχειριστές της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως
προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται
ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να
διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται
µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

•

Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στους Διαχειριστές, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του
ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.
Έκθεση επί άλλων νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων
Οι εργασίες που εκτελέσαµε σχετικά µε την Έκθεση των Διαχειριστών αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο
«Άλλες Πληροφορίες».

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 268
153 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Kωνσταντίνος Μιχαλάτος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 17701
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Ετήσια Έκθεση 2018
COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής
Υποστήριξης Μ.Ε.Π.Ε.

Iσολογισµός

31 Δεκεµβρίου

Σηµείωση

2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια στοιχεία .........................................................................................................................................................................................
2
2,2
1,7
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες .......................................................................................................................................
3
148,5
148,5
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ....................................................................................................................................................
4
93,7
94,5
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις .................................................................................................................................................................
6
1,2
0,5
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία .....................................................................................................................................................
7
7,7
6,9
Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων .......................................................................................................................................
253,3
252,1

Εµπορικές απαιτήσεις ...............................................................................................................................................................................................
8
2,4
4,6
Λοιπές απαιτήσεις .....................................................................................................................................................................................................
8
7,7
7,9
Χρηµατικά διαθέσιµα ...............................................................................................................................................................................................
9
1,2
2,6
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις .......................................................................................................................................................................
0,7
0,6
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων .............................................................................................................................................
12,0
15,7
Σύνολο ενεργητικού ................................................................................................................................................................................................
265,3
267,8

Υποχρεώσεις
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ..........................................................................................................................................................................
11
8,5
10,5
Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις ............................................................................................................................................................................
11
2,3
1,9
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ...............................................................................................................................................................
10,8
12,4

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις .............................................................................................................................................................
6
—
0,2
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις .....................................................................................................................................................................
12
8,9
7,6
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων ..............................................................................................................................................................
8,9
7,8

Σύνολο υποχρεώσεων..............................................................................................................................................................................................
19,7
20,2
Ίδια κεφάλαια

Εταιρικό κεφάλαιο ....................................................................................................................................................................................................
13
86,5
86,5
Λοιπά αποθεµατικά ...................................................................................................................................................................................................
14
99,1
99,7
Αποτελέσµατα εις νέον .............................................................................................................................................................................................
60,0
61,4
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ........................................................................................................................................................................................
245,6
247,6

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων .........................................................................................................................................................
265,3
267,8

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Ετήσια Έκθεση 2018
COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής
Υποστήριξης Μ.Ε.Π.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης
Για τη χρήση που έληξε την
31 Δεκεµβρίου
2018
2017

Σηµείωση

€ εκατ.

€ εκατ.

Έσοδα από παροχή διοικητικών υπηρεσιών ..........................................................................................................................................................
22
40,0
45,6
Έσοδα από δικαιώµατα χρήσης σηµάτων (royalties) ............................................................................................................................................
22
4,7
4,7
Έσοδα από µερίσµατα ...........................................................................................................................................................................................
22
1,9
1,6
Λοιπά έσοδα ...........................................................................................................................................................................................................
0,5
1,1
Συνολικά έσοδα ....................................................................................................................................................................................................
47,1
53,0

Λειτουργικά έξοδα .................................................................................................................................................................................................
15
(41,7)
(43,8)
Λειτουργικά κέρδη ...............................................................................................................................................................................................
5,4
9,2

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα .......................................................................................................................................................................
16
0,2
0,2
Κέρδη προ φόρων.................................................................................................................................................................................................
5,6
9,4

Φόροι .....................................................................................................................................................................................................................
17
(1,9)
(3,7)

Κέρδη µετά φόρων ...............................................................................................................................................................................................
3,7
5,7

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Ετήσια Έκθεση 2018
COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής
Υποστήριξης Μ.Ε.Π.Ε.

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Για τη χρήση που έληξε την
31 Δεκεµβρίου
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Κέρδη µετά φόρων ...............................................................................................................................................................................................
3,7
5,7
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινοµηθούν στην κατάσταση
αποτελεσµάτων µεταγενέστερα:
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία:
(Ζηµίες)/ Κέρδη αποτίµησης κατά τη χρήση (Σηµ.4) .........................................................................................................................................
(0,8)
22,3
Φόρος εισοδήµατος που αντιστοιχεί στα στοιχεία που ενδέχεται να
ταξινοµηθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων µεταγενέστερα (Σηµ. 6) .........................................................................................................
0,1
—
(0,7)
22,3
Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων
µεταγενέστερα:

Αναλογιστικές ζηµίες .........................................................................................................................................................................................
—
(0,1)
—
(0,1)

Λοιπά συνολικά (έξοδα)/ έσοδα για τη χρήση, µετά από φόρους ..................................................................................................................
(0,7)
22,2
Συνολικά έσοδα για τη χρήση ...........................................................................................................................................................................
3,0
27,9

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Ετήσια Έκθεση 2018
COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής
Υποστήριξης Μ.Ε.Π.Ε.

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας

Εταιρικό
Κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις
νέον

Σύνολο

€ εκατ.

€ εκατ.

€ εκατ.

€ εκατ.

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 .........................................................................................................................................................................................................................................................
86,5
77.1
75,6
239,2

Μεταφορά (από) /προς Αποτελέσµατα εις
νέον ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
—
0,3
(0,3)
—

Μερίσµατα πληρωθέντα ..................................................................................................................................................................................................................................................................
—
—
(19,5)
(19,5)

Κέρδη µετά φόρων για τη χρήση .....................................................................................................................................................................................................................................................
—
—
5,7
5,7
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για τη

χρήση, µετά φόρων .......................................................................................................................................................................................................................................................................
—
22,3
(0,1)
22,2
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

για τη χρήση, µετά φόρων ..............................................................................................................................................................................................................................................
—
22,3
5,6
27,9

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2017 ......................................................................................................................................................................................................................................................
86,5
99,7
61,4
247,6

Αποτελέσµατα εις

Εταιρικό

Λοιπά

Κεφάλαιο

αποθεµατικά

νέον

Σύνολο

€ εκατ.

€ εκατ.

€ εκατ.

€ εκατ.

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 .........................................................................................................................................................................................................................................................
86,5
99,7
61,4
247,6

Μεταφορά (από) /προς Αποτελέσµατα εις νέον ..............................................................................................................................................................................................................................
—
0,1
(0,1)
—

Μερίσµατα πληρωθέντα ..................................................................................................................................................................................................................................................................
—
—
(5,0)
(5,0)

Κέρδη µετά φόρων για τη χρήση .....................................................................................................................................................................................................................................................
—
—
3,7
3,7
Λοιπά συνολικά (έξοδα) για τη

χρήση, µετά φόρων .......................................................................................................................................................................................................................................................................
—
—
(0,7)
(0,7)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

για τη χρήση, µετά φόρων ..............................................................................................................................................................................................................................................
—
(0,7)
3,7
3,0

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2018 ......................................................................................................................................................................................................................................................
86,5
99,1
60,0
245,6

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Σηµείωση 13 Εταιρικό κεφάλαιο, Σηµείωση 14 Λοιπά Αποθεµατικά

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Ετήσια Έκθεση 2018
COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής
Υποστήριξης Μ.Ε.Π.Ε.

Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Για τη χρήση που έληξε την
31 Δεκεµβρίου
2018
Σηµείωση

€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη µετά φόρων ..........................................................................................................................................................................................................................
3,7
5,7

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα ................................................................................................................................................................................................
16
(0,2)
(0,2)
Φόροι που χρεώθηκαν στα αποτελέσµατα......................................................................................................................................................................................
17
1,9
3,7
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων ...................................................................................................................................................................................
2
0,3
0,2
Παροχές δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών και µετοχών συνδεδεµένων µε
στόχους αποδοτικότητας .................................................................................................................................................................................................................
18
1,6
1,8
7,3

11,2

Mείωση/ (Αύξηση) εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων ................................................................................................................................................................
2,8
(3,0)
(Μείωση)/ Αύξηση εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων .............................................................................................................................................................
(1,9)
0,8
Κατεβληµένοι φόροι ......................................................................................................................................................................................................................
(2,9)
(4,8)
Καθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
5,3
4,2

Επενδυτικές δραστηριότητες .......................................................................................................................................................................................................
Πληρωµές για αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων .....................................................................................................................................................................
(0,8)
(0,4)
Πληρωµές µερισµάτων ...................................................................................................................................................................................................................
(5,0)
(19,5)
(Πληρωµές)/Εισπράξεις από χορήγηση δανείου ............................................................................................................................................................................
10
(1,1)
16,5
Καθαρές ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες

(6,9)

(3,4)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ................................................................................................................................................................................................
Τόκοι εισπραχθέντες .......................................................................................................................................................................................................................
0,2
0,2
Καθαρές ταµειακές εισροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
0,2
0,2

Καθαρή (µείωση)/αύξηση χρηµατικών διαθεσίµων ..................................................................................................................................................................
(1,4)
1,0

Μεταβολή χρηµατικών διαθεσίµων ............................................................................................................................................................................................

Χρηµατικά διαθέσιµα την 1 Ιανουαρίου .......................................................................................................................................................................................
2,6
1,6
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση χρηµατικών διαθεσίµων ......................................................................................................................................................................
9
(1,4)
1,0
Χρηµατικά διαθέσιµα την 31 Δεκεµβρίου ..................................................................................................................................................................................
1,2
2,6

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Ετήσια Έκθεση 2018
COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής
Υποστήριξης Μ.Ε.Π.Ε.
.

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”) µε έδρα στην Φραγκοκκλησιάς 9 του Δήµου Αµαρουσίου Αττικής, 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 πρωταρχικό 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») στη Νιγηρία και σε 27 χώρες στην Ευρώπη.
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. Η διάρκεια της
Εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη. 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 ετοιµάσει
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2018, καθώς η τελική µητρική εταιρεία
του Οµίλου Coca-Cola HBC A.G. (στο εξής αναφερόµενη ως “Coca-Cola HBC” ή “ο Όµιλος”) 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»). 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 εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων της ‘‘Coca-Cola HBC
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης M.Ε.Π.Ε’’.
Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα «ΔΠΧΑ», που έχουν εκδοθεί από το
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 λοιπών
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.
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.
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Συγκριτικά µεγέθη
Τα συγκριτικά µεγέθη έχουν προσαρµοστεί και ταξινοµηθεί εκ νέου –όπου κρίθηκε απαραίτητο– ώστε να
συµµορφώνονται µε τις αλλαγές στον τρόπο ταξινόµησης για την τρέχουσα περίοδο. Συγκεκριµένα, στον ισολογισµό, τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ύψους €93,7 εκατ. την 31.12.2018 (2017: €94,5 εκατ.) έχουν µετονοµαστεί από
«Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία » σε «Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία».
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 δικαιώµατα χρήσης σηµάτων (royalties)
Τα έσοδα από royalties αφορούν την παραχώρηση σε εταιρείες του Οµίλου και µη, όπως είναι η Partner Ballkanik,
των δικαιωµάτων χρήσης του σήµατος Amita, και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης σύµφωνα µε την
ουσία των όρων της σχετικής σύµβασης.
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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 ....................................................................
Ενοικιαζόµενα κτίρια και βελτιώσεις ....................................
Μεταφορικά µέσα ..................................................................
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικό .............................
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ..............................................

40 έτη
Στη διάρκεια της µίσθωσης και µέχρι 40 έτη
5-8 έτη
3-10 έτη
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 στοιχείων µειώνεται αµέσως ώστε να ισούται µε την ανακτήσιµη αξία
του, εάν η λογιστική αξία του ενσώµατου παγίου στοιχείου είναι µεγαλύτερη από την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του.
Τα κέρδη και οι ζηµιές από τη διάθεση ενσώµατων παγίων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις
από 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.
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Δαπάνες δανεισµού
Όλες οι άλλες δαπάνες δανεισµού, εξαιρουµένων των εξόδων συναλλαγών των δανείων, καταχωρούνται στα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα της περιόδου πραγµατοποίησής τους για τις χρήσεις για τις οποίες τέτοιες δαπάνες υφίστανται.
Συµµετοχές σε θυγατρικές και κοινοπραξίες
Συµµετοχικές επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες αποτιµώνται στο κόστος µείον τυχόν αποµείωση.
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στην εύλογη αξία πλεον,
στην περίπτωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω της
κατάστασης αποτελεσµάτων της χρήσης (FVTPL), του κόστους συναλλαγής. Το κόστος συναλλαγής των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στο FVTPL εξοδοποιείται.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες:
α) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στο αναπόσβεστο κόστος (χρεωστικοί τίτλοι)
Η κατάταξη των χρεωστικών µέσων στο αναπόσβεστο κόστος εξαρτάται από δύο κριτήρια: α) το επιχειρηµατικό
µοντέλο διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που εφαρµόζει η Εταιρεία και β) το κατά πόσον οι
συµβατικές ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωµές
κεφαλαίου και τόκων επί του ονοµαστικού ποσού του κεφαλαίου που δεν έχει (το κριτήριο «SPPI»). Εάν πληρούνται
αµφότερα τα κριτήρια, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας επιµετρώνται στη συνέχεια στο
αναπόσβεστο κόστος, σύµφωνα µε το οποίο τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού τόκου. Η
κατηγορία αυτή περιλαµβάνει εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, χρηµατικά διαθέσιµα.
β) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µέσω λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI)
Η Εταιρεία διαθέτει επίσης επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω λοιπών
συνολικών εσόδων, χωρίς εκ νέου αναγνώριση των κερδών ή των ζηµιών στα αποτελέσµατα µε την παύση αναγνώρισης.
Αυτές περιλαµβάνουν επενδύσεις µετοχικού κεφαλαίου που δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα και οι οποίες στη συνέχεια
επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία σκοπεύει να κρατήσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους για το προσεχές
µέλλον και έχει αµετάκλητα αποφασίσει να τους ταξινοµήσει ως FVOCI κατά την αρχική αναγνώριση.
γ) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης (FVTPL)
Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στο FVTPL, τα
οποία στη συνέχεια επιµετρώνται στην εύλογη αξία και αν υπάρξουν µεταβολές, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία στην
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην FVTPL αποτελούνται κυρίως από
κονδύλια της χρηµαταγοράς.
Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν κατέχονται στη συνέχεια στην εύλογη αξία, η Εταιρεία
αξιολογεί αν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η Εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στο FVTPL για τις χρήσεις 2017
και 2018.
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Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις είναι ποσά που οφείλονται από πελάτες για υπηρεσίες που εκτελούνται κατά τη συνήθη
δραστηριότητα της επιχείρησης και αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και κατόπιν αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
Η Εταιρεία εφάρµοσε την απλουστευµένη προσέγγιση για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις κατά την έκδοση του
ΔΠΧΑ 9 και ακολουθεί µια προσέγγιση αναµενόµενων πιστωτικών απωλειών («ECLs») για τη µέτρηση της επιδόσης των
εµπορικών της απαιτήσεών. Το αναµενόµενο ποσοστό απωλειών αξιολογείται µε βάση τις ιστορικές πιστωτικές ζηµίες των
24 µηνών πριν από τις 31 Δεκεµβρίου 2018 και προσαρµόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες και µελλοντικές
πληροφορίες. Τα ECLs βασίζονται στη διαφορά µεταξύ των συµβατικών ταµειακών ροών που οφείλονται σύµφωνα µε τις
συµβάσεις και όλων των ταµειακών ροών που αναµένει να λάβει η Εταιρεία. 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 εξαίρεση τις συναλλαγµατικές διαφορές που
προκύπτοπουν από 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.
Ταµειακά Διαθέσιµα
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.
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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.
Η Εταιρεία δεν ειχε δανειακές υποχρεώσεις κατά τις χρήσεις 2017 και 2018.
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.
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Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων
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
O Όµιλος, “Coca-Cola HBC”, εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους στο ανώτερο διοικητικό προσωπικό της µε τη µορφή
ενός προγράµµατος δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών και ενός προγράµµατος µετοχών συνδεδεµένων µε στόχους
αποδοτικότητας, στα οποία συµµετέχει η Εταιρεία.
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.
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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
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.
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.
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.
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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 θέση αντίστοιχα.
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.
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.
Λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες που υιοθετήθηκαν το 2018
Κατά την τρέχουσα περίοδο, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το ΔΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα σύµφωνα µε τις
µεταβατικές διατάξεις του προτύπου, και το ΔΠΧΑ 15, Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες, µε βάση την τροποποιηµένη
αναδροµική προσέγγιση καθώς και τις ακόλουθες λοιπές τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και αφορούν τις
εργασίες της, ενώ ισχύουν για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018.
Το ΔΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα εισάγει νέες απαιτήσεις για την αναγνώριση, την ταξινόµηση και την
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποµείωση
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και τη λογιστική αντιστάθµισης κινδύνου.
Ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Σύµφωνα µε το ΔΠΧΑ 9, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους
πλέον, στην περίπτωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων (Fair Value through Profit and Loss – FVPL), του κόστους συναλλαγής. Οι χρεωστικοί τίτλοι επιµετρώνται
µεταγενέστερα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω λοιπών
συνολικών εσόδων (Fair Value through Other Comprehensive Income – FVOCI). Η ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από δύο κριτήρια: α) το επιχειρηµατικό µοντέλο διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων που εφαρµόζει η Εταιρεία και β) το κατά πόσον οι συµβατικές ταµειακές ροές των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίου και τόκων επί του
ονοµαστικού ποσού του κεφαλαίου που δεν έχει εξοφληθεί (το «κριτήριο SPPI – Solely Payments for Principal and
Interest»).
Την 1 Ιανουαρίου 2018 η διοίκηση της Εταιρείας εκτίµησε ποια επιχειρηµατικά µοντέλα εφαρµόζονται για τα
διακρατούµενα από την Εταιρεία χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τα ταξινόµησε στις κατάλληλες κατηγορίες
σύµφωνα µε το ΔΠΧΑ 9. Οι χρεωστικοί τίτλοι ταξινοµήθηκαν στο αναπόσβεστο κόστος. Ενδεικτικά, οι χρεωστικοί τίτλοι
της Εταιρείας αποτελούνται από εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
ταξινοµούνται και µεταγενέστερα επιµετρώνται ως εξής:
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Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε συµµετοχικούς τίτλους ταξινοµούνται στην εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών
εσόδων, χωρίς εκ νέου αναγνώριση των κερδών ή των ζηµιών στα αποτελέσµατα µε την παύση αναγνώρισης. Η Εταιρεία
σκοπεύει να διακρατήσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους για το ορατό µέλλον και αποφάσισε αµετάκλητα να τους
ταξινοµήσει στην εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εσόδων µετά την αρχική αναγνώριση ή µετάβαση. Σύµφωνα µε το
ΔΠΧΑ 9, οι συµµετοχικοί τίτλοι που επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εσόδων δεν υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης. Σύµφωνα µε το ΔΛΠ 39, οι επενδύσεις της Εταιρείας σε συµµετοχικούς τίτλους είχαν ταξινοµηθεί ως
διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Δεν υπήρξαν διαφορές στην επιµέτρηση κατά τη ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων από τις
κατηγορίες του ΔΛΠ 39 σε εκείνες του ΔΠΧΑ 9.
Αποµειώσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 άλλαξε τη λογιστική της Εταιρείας για τις ζηµίες αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων. Κατόπιν τούτου, η Εταιρεία αντικατέστησε την προσέγγιση της «πραγµατοποιηµένης πιστωτικής
ζηµιάς» του ΔΛΠ 39 από την προσέγγιση της αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας (Expected Credit Loss – ECL). Το ΔΠΧΑ 9
υποχρεώνει την Εταιρεία να διενεργήσει πρόβλεψη βασισµένη στις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες για όλα τα δάνεια και
λοιπούς χρεωστικούς τίτλους που δεν διακρατούνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι αναµενόµενες πιστωτικές
ζηµίες βασίζονται στη διαφορά µεταξύ των οφειλόµενων συµβατικών ταµειακών ροών σύµφωνα µε το συµβόλαιο και του
συνόλου των ταµειακών ροών που αναµένει να εισπράξει η Εταιρεία. Στη συνέχεια, η διαφορά προεξοφλείται κατά
προσέγγιση µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου.
Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρµόζει την απλοποιηµένη προσέγγιση του προτύπου
υπολογίζοντας τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες µε βάση τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες για ολόκληρη τη ζωή τους.
Η εταιρεία χρησιµοποιεί την εµπειρία του παρελθόντος για να προσδιορίσει τον κίνδυνο αθέτησης πληρωµών καθώς και τις
πληροφορίες για το µέλλον στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς σχετικά µε τους οφειλέτες και το οικονοµικό περιβάλλον. Σε
αυτή τη βάση, η Εταιρεία προσδιόρισε την πρόβλεψη για ζηµία την 1 Ιανουαρίου 2018 χωρίς να υπάρξει ουσιαστική
απόκλιση µε την πρόβλεψη για ζηµία κατά την 31 Δεκεµβρίου 2017.
Το ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες, το οποίο αντικατέστεισε το ΔΛΠ 18 σχετικά µε τις συµβάσεις
αγαθών και υπηρεσιών και το ΔΛΠ 11 σχετικά µε τις συµβάσεις κατασκευής έργων. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην αρχή
ότι έσοδα αναγνωρίζονται όταν µεταβιβάζεται ο έλεγχος ενός αγαθού ή υπηρεσίας στον πελάτη. Συνεπώς, η υιοθέτηση του
ΔΠΧΑ 15 δεν είχε κανέναν αντίκτυπο στο χρονισµό αναγνώρισης των εσόδων ούτε έχει σηµαντική επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Λοιπές τροποποιήσεις και ερµηνείες:
- Τροποποιήσεις στο ΔΠXA 2: Ταξινόµηση και επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών
- Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28: Πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού μεταξύ ενός
επενδυτή και συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας αυτού
- Ερμηνεία 22: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές
- Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ: Κύκλος 2014-2016 – ΔΛΠ 28 Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες

Η υιοθέτηση αυτών των τροποποιήσεων δεν είχε καµία επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην τρέχουσα ή
οποιαδήποτε προηγούµενη περίοδο και δεν είναι πιθανόν να επηρεάσουν τις µελλοντικές περιόδους.
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Λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, τα παρακάτω πρότυπα και διερµηνείες
σχετικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν µεν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ ούτε έχουν υιοθετηθεί
νωρίτερα. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτών των προτύπων στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις. Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 και θα έχει ως αποτέλεσµα σχεδόν όλες οι
µισθώσεις να αναγνωρίζονται στον ισολογισµό από τους µισθωτές καθώς καταργείται η διάκριση µεταξύ λειτουργικών και
χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων. Βάσει του νέου προτύπου, αναγνωρίζονται το περιουσιακό στοιχείο (το δικαίωµα χρήσης
του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου) και η υποχρέωση από τη µίσθωση. Οι µόνες εξαιρέσεις στον κανόνα είναι οι
βραχυπρόθεσµες µισθώσεις οι οποίες δεν περιλαµβάνουν δικαίωµα αγοράς και οι µισθώσεις χαµηλής αξίας. Το περιουσιακό
στοιχείο δικαιώµατος χρήσης αποσβένεται τµηµατικά και ισόποσα. Η υποχρέωση από τη µίσθωση, η οποία αναγνωρίζεται
στα δάνεια, επιµετράται στην προεξοφληµένη αξία βάσει του επιτοκίου της µίσθωσης, εάν το επιτόκιο µπορεί να
προσδιοριστεί, ή βάσει του διαφορικού επιτοκίου δανεισµού της µίσθωσης, και τυχόν έξοδο τόκων θα αποτελεί στοιχείο των
χρηµατοοικονοµικών εξόδων και θα παρουσιάζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Εποµένως, η επιβάρυνση στην
κατάσταση αποτελεσµάτων για την πληρωµή της λειτουργικής µίσθωσης θα αντικατασταθεί από την απόσβεση επί του
περιουσιακού στοιχείου δικαιώµατος χρήσης και την επιβάρυνση του τόκου της µίσθωσης.
Η Εταιρεία σκοπεύει να εφαρµόσει την τροποποιηµένη αναδροµική προσέγγιση και να µην αλλάξει τα συγκριτικά
ποσά για το έτος που προηγούνταν της πρώτης υιοθέτησης. Κατά τη µετάβαση, η Εταιρεία έχει αποφασίσει να προβεί στα
εξής:
(i) να επιµετρήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία δικαιώµατος χρήσης σε ποσό ίσο µε την υποχρέωση από τη µίσθωση την
ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής (αφού έχουν προσαρµοστεί στα όποια προπληρωµένα ή δεδουλευµένα έξοδα της
µίσθωσης),
(ii) να εξαιρέσει όλες τις µισθώσεις που λήγουν εντός του 2019,
(iii) να εξαιρέσει τα αρχικά άµεσα έξοδα από την επιµέτρηση του περιουσιακού στοιχείου δικαιώµατος χρήσης κατά την
ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής και
(iv) να εφαρµόσει τη νέα οδηγία σχετικά µε τον ορισµό της µίσθωσης µόνο σε συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί ή
µεταβληθεί στις ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019.
Κατά τον καθορισµό της διάρκειας µίσθωσης, η διοίκηση εξετάζει όλα τα συναφή γεγονότα και τις περιστάσεις που
δηµιουργούν οικονοµικό κίνητρο για την άσκηση του δικαιώµατος παράτασης της µίσθωσης ή για τη µη άσκηση του
δικαιώµατος καταγγελίας της µίσθωσης. Τα δικαιώµατα παράτασης (ή οι χρονικές περίοδοι που ακολουθούν τα δικαιώµατα
καταγγελίας) περιλαµβάνονται στη διάρκεια της µίσθωσης µόνο εάν είναι λογικά βέβαιο ότι αυτή θα παραταθεί (ή δεν θα
καταγγελθεί). Γίνεται επανεκτίµηση της διάρκειας µίσθωσης µε την επέλευση σηµαντικού γεγονότος ή σηµαντικής
µεταβολής των περιστάσεων, η οποία επηρεάζει την εν λόγω εκτίµηση και εµπίπτει στον έλεγχο του µισθωτή. Για να
καθορίσει το διαφορικό επιτόκιο δανεισµού που θα χρησιµοποιήσει, η Εταιρεία χρησιµοποιεί την κρίση της ώστε να ορίσει
το κατάλληλο επιτόκιο αναφοράς και το αντίστοιχο πιστωτικό περιθώριο.
Οι λειτουργικές µισθώσεις, οι οποίες θα αναγνωρίζονται στον ισολογισµό µετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16,
αφορούν κυρίως αυτοκίνητα και κτίρια. Η Εταιρεία αποφάσισε να µειώσει τον βαθµό πολυπλοκότητας της υλοποίησης του
προτύπου αξιοποιώντας πρακτικές λύσεις που επιτρέπει το πρότυπο όπως:
(i) να εφαρµόσει την εξαίρεση αντιµετώπισης των µισθώσεων ως βραχυπρόθεσµες µισθώσεις όταν δεν παρέχουν δικαίωµα
αγοράς και
(ii) να εφαρµόσει την εξαίρεση των µισθώσεων χαµηλής αξίας σε µισθώσεις υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων µε
χαµηλή αξία.
Η Εταιρεία αναµένει να αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία δικαιώµατος χρήσης αξίας περίπου €2,1 εκατ. την 1
Ιανουαρίου 2019 και υποχρεώσεις από µισθώσεις ύψους περίπου €2,1 εκατ. Ο αντίκτυπος στην καθαρή θέση θα είναι
επουσιώδης.
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Επιπλέον, οι ακόλουθες τροποποιήσεις έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ. Η Εταιρεία
αξιολογεί ότι δεν αναµένεται αυτές οι τροποποιήσεις και ερµηνείες να έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στις οικονοµικές της
καταστάσεις:
–

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 23 – Αβεβαιότητα σχετικά µε τις θεωρήσεις φόρου εισοδήµατος

–

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) – Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες

–

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) – Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός

–

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015-2017):
•
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων – Προηγούµενες συµµετοχές σε από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα
•
ΔΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες – Προηγούµενες συµµετοχές σε από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα
•
ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος – Οι επιπτώσεις στο φόρο εισοδήµατος από πληρωµές χρηµατοοικονοµικών µέσων
που έχουν ταξινοµηθεί στην κατάσταση ιδίων κεφαλαίων
•
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισµού – Το κόστος δανεισµού που είναι επιλέξιµο για κεφαλαιοποίηση.
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2. Ενσώµατα πάγια στοιχεία

Οικόπεδα
και κτίρια

Εγκαταστάσεις
και µηχανολογικός
εξοπλισµός

Σύνολο

€ εκατ.

€ εκατ

€ εκατ.

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2017 .................................................................................................................................................................................................
4,0
5,0
9,0
Προσθήκες .............................................................................................................................................................................................................
—
0,4
0,4
Διαγραφές ..............................................................................................................................................................................................................
—
(0,5)
(0,5)
31 Δεκεµβρίου 2017 .............................................................................................................................................................................................
4,0
4,9
8,9
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
χρήσης
1 Ιανουαρίου 2017 .................................................................................................................................................................................................
3,0
4,5
7,5
Αποσβέσεις χρήσης................................................................................................................................................................................................
—
0,2
0,2
Διαγραφές ..............................................................................................................................................................................................................
—
(0,5)
(0,5)
31 Δεκεµβρίου 2017 .............................................................................................................................................................................................
3,0
4,2
7,2
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεµβρίου 2017
1,0
0,7
1,7

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2018 .................................................................................................................................................................................................
4,0
4,9
8,9
Προσθήκες .............................................................................................................................................................................................................
—
0,9
0,9
Διαγραφές ..............................................................................................................................................................................................................
—
(0,4)
(0,4)

31 Δεκεµβρίου 2018 .............................................................................................................................................................................................
4,0
5,4
9,4
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
χρήσης
1 Ιανουαρίου 2018 .................................................................................................................................................................................................
3,0
4,2
7,2
Αποσβέσεις χρήσης................................................................................................................................................................................................
—
0,3
0,3
Διαγραφές ..............................................................................................................................................................................................................
—
(0,3)
(0,3)
31 Δεκεµβρίου 2018 .............................................................................................................................................................................................
3,0
4,2
7,2
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεµβρίου 2018

1,0
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3. Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
Δεν υπάρχουν µεταβολές στην αξία των συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες το 2018 και 2017, η
οποία ανερχόταν σε €148,5 εκατ. την 31 Δεκεµβρίου 2018 και 2017.
Tα ποσοστά συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες καθώς και οι λογιστικές αξίες αυτών κατά την
31 Δεκεµβρίου 2018 και 2017 αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσοστό

Ποσοστό

Λογιστική

Λογιστική

Συµµετοχής

Συµµετοχής

Αξία 2018

Αξία 2017

2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Χώρα Σύστασης

Brewinvest Α.Ε ………………………………
Ελλάδα
50%
50%
0,3
0,3
Ελλάδα
Coca-Cola 3E EΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ……………
69,99%
69,99%
134,3
134,3
Ελλάδα
86,83%
86,83%
ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Ε. ……………………………..
13,9
13,9
Σύνολο συµµετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες ................................................................................................................
148,5
148,5

4. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι µεταβολές στα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως:
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Την 1η Ιανουαρίου .................................................................................................................................................................................................
94,5
72,2
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη µεταφερόµενα στα λοιπά συνολικά έσοδα .........................................................................................................
(0,8)
22,3
31 Δεκεµβρίου ......................................................................................................................................................................................................
93,7
94,5
Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν κατά κύριο λόγο 3.430.135 µετοχές της Coca-Cola
HBC A.G. αξίας €93,0 εκατ. (2017: €93,5 εκατ.), µητρικής του Οµίλου Coca-Cola HBC A.G., εισηγµένες στο χρηµατιστήριο
αξιών του Λονδίνου. Οι εύλογες αξίες των λοιπών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ορίζονται µε αναφορά σε
χρηµατιστηριακές τιµές.
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5. Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Οι κατηγορίες των χρηµατοοικονοµικών µέσων την 31 Δεκεµβρίου είχαν ως ακολούθως:
2018
Χρηµ/κα
περιουσιακά
στοιχεία στο
αναπόσβεστο

Συµµετοχικοί
τίτλοι στην
εύλογη αξία
µέσω λοιπών
συνολικών

κόστος

εσόδων

Σύνολο

Απαιτήσεις
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
Επενδύσεις (Σηµ. 4) ..................................................................................................................................................................................................
—
93,7
93,7
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις (Σηµ.8) ................................................................................................................................................................
10,1
—
10,1
Χρηµατικά διαθέσιµα (Σηµ.9) ..................................................................................................................................................................................
1,2
—
1,2
Σύνολο .....................................................................................................................................................................................................................
11,3
93,7
105,0
Υποχρεώσεις στο
αποσβεσµένο
κόστος
€ εκατ.

Σύνολο

Υποχρεώσεις
€ εκατ.
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (Σηµ.11) ...........................................................................................................................................................
8,5
8,5
Σύνολο ......................................................................................................................................................................................................................
8,5
8,5

2017
Χρηµ/κα
περιουσιακά
στοιχεία στο
αναπόσβεστο

Συµµετοχικοί
τίτλοι στην
εύλογη αξία
µέσω λοιπών
συνολικών

κόστος

εσόδων

Σύνολο

Απαιτήσεις
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
Επενδύσεις (Σηµ. 4) ..................................................................................................................................................................................................
—
94,5
94,5
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις (Σηµ.8) ................................................................................................................................................................
12,5
—
12,5
Χρηµατικά διαθέσιµα (Σηµ.9) ..................................................................................................................................................................................
2,6
—
2,6
Σύνολο .....................................................................................................................................................................................................................
15,1
94,5
109,6
Υποχρεώσεις στο
αποσβεσµένο
κόστος
€ εκατ.

Σύνολο

Υποχρεώσεις
€ εκατ.
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (Σηµ.11) ...........................................................................................................................................................
10,5
10,5
Σύνολο ......................................................................................................................................................................................................................
10,5
10,5

Οι συµµετοχικοί τίτλοι στην εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εσόδων εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις
31.12.2017 (€94,5 εκατ.) ως διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Οµοίως, τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία στο αναπόσβεστο κόστος, εµφανίζονται ως δάνεια και απαιτήσεις (2017: €15,1 εκατ.).
H Εταιρεία δεν έχει παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.
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6. Αναβαλλόµενη φορολογία
Τα ακόλουθα ποσά, µετά από τους απαιτούµενους συµψηφισµούς εµφανίζονται στον ισολογισµό την 31
Δεκεµβρίου:
2018
€ εκατ.

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

2017
€ εκατ.

Που θα τακτοποιηθούν σε λιγότερο από 12 µήνες ..........................................................................................
0,4
To be settled —
after more than 1
Που θα τακτοποιηθούν µετά από 12 µήνες .....................................................................................................................................................
0,9
0,5
Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ..........................................................................................................................................
1,3
0,5

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων κατά τη διάρκεια του 2017 και 2018, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη συµψηφισµοί υπολοίπων που υπόκεινται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς, είχε ως ακολούθως:

Μεταφερόµενες
φορολογικές
ζηµίες

Προβλέψεις

Λοιπές

Λοιπές

Βραχ/µες
Υποχρεωσεις

βραχ/σµες
Απαιτήσεις

Φόρος
επί των
λογιστικών
Λοιπά

αποσβέσεων

Σύνολο

Αναβαλλόµενες
φορολογικές
απαιτήσεις
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
Την 1η Ιανουαρίου
2017......................................................................................................................................................................................................................
—
—
—
—
—
—
—

Μεταφορά στα
αποτελέσµατα χρήσης ..........................................................................................................................................................................................
—
0,5
—
—
—
—
0,5
Την 31η Δεκεµβρίου
2017………………….
—
0,5
—
—
—
—
0,5

Μεταφορά στα
αποτελέσµατα χρήσης ..........................................................................................................................................................................................
—
0,8
—
—
—
—
0,8
Την 31η Δεκεµβρίου
2018………………….
—
1,3
—
—
—
—
1,3

Τα ακόλουθα ποσά, µετά από τους απαιτούµενους συµψηφισµούς εµφανίζονται στον ισολογισµό την 31
Δεκεµβρίου:

2018
€ εκατ.

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

2017
€ εκατ.

Που θα τακτοποιηθούν µετά από 12 µήνες .....................................................................................................
(0,1)
(0,2) To be settled after more than 1

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ........................................................................................................................................
(0,1)
(0,2)
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6. Αναβαλλόµενη φορολογία (συνέχεια)
Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του 2017 και 2018, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη συµψηφισµοί υπολοίπων που υπόκεινται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς, είχε ως ακολούθως:

Αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις

Φορολογικές
αποσβέσεις

Λοιπές

επιπλέον των

βραχυπρόθεσµες

Κίνητρα
κεφαλαιουχικώ
ν

λογιστικών

απαιτήσεις

επενδύσεων

Λοιπά

Σύνολο

€ εκατ.

€ εκατ.

€ εκατ.

€ εκατ.

€ εκατ.

Την 1η Ιανουαρίου 2017 ........................................................................................................................................................................................
(0,2)
—
—
—
(0,2)
Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσης ..................................................................................................................................................................
—
—
—
—
—
Μεταφορά στα ίδια κεφάλαια ................................................................................................................................................................................
—
—
—
—
—

Την 31η Δεκεµβρίου 2017 ....................................................................................................................................................................................
(0,2)
—
—
—
(0,2)

Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσης .................................................................................................................................................................
—
—
—
—
—
Μεταφορά στα ίδια κεφάλαια ...............................................................................................................................................................................
—
—
—
0,1
0,1

Την 31η Δεκεµβρίου 2018 ...................................................................................................................................................................................
(0,2)
—
—
0,1
(0,1)

Η κίνηση των καθαρών αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του 2017 και 2018
είχε ως ακολούθως:

2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Την 1η Ιανουαρίου ...............................................................................................................................................................................................
0,3
(0,2)
Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσης ..................................................................................................................................................................
0,8
0,5
Μεταφορά στα ίδια κεφάλαια ................................................................................................................................................................................
0,1
—
Την 31η Δεκεµβρίου ...........................................................................................................................................................................................
1,2
0,3

7. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία την 31 Δεκεµβρίου 2018 αναλύονται ως ακολούθως:

2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Εγγυήσεις ...............................................................................................................................................................................................................
0,2
0,1
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων (δάνεια) (βλέπε Σηµείωση 10, 22) .................................................................
7,5
6,8
Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ....................................................................................................................................
7,7
6,9
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8. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις την 31 Δεκεµβρίου αναλύονται ως ακολούθως:
2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Εµπορικές απαιτήσεις ..........................................................................................................................................................................................
0,3
0,3
Εµπορικές απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες (βλέπε Σηµείωση 22) .........................................................................................................
1,2
4,3
Εµπορικές απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες (βλέπε Σηµείωση 22)..............................................................................................................
0,9
—

Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων ........................................................................................................................................................................
2,4
4,6
Το 2018 οι εµπορικές απαιτήσεις (βλ.παραπάνω πίνακα) αποτελούνται από απαιτήσεις από την Partner Ballkanik
και ανήλθαν στο ποσό των €0,3 εκατ. (2017: €0,3 εκατ.). Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο καλύπτεται από
πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, όπως περιγράφονται στη Σηµείωση 19.
Οι συνολικές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Εισπρακτέες εντός πιστωτικής περιόδου .............................................................................................................................................................
1,9
4,4
Εισπρακτέες µετά τη λήξη της πιστωτικής περιόδου ..........................................................................................................................................
0,5
0,2
Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων ........................................................................................................................................................................
2,4
4,6

Την 31 Δεκεµβρίου 2018, η Εταιρεία δεν κατείχε εξασφαλίσεις µε τη µορφή υποθηκών, τραπεζικών εγγυήσεων,
έναντι εµπορικών απαιτήσεων.
Την 31 Δεκεµβρίου 2018, οι εµπορικές απαιτήσεις ύψους €0,5 εκατ. (2017: €0,2 εκατ.) ήταν απαιτητές µετά τη
λήξη της πιστωτικής περιόδου αλλά µη αποµειωµένες. Η ενηλικίωση αυτών των εµπορικών απαιτήσεων είναι η ακόλουθη:
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Μέχρι 3 µηνών .....................................................................................................................................................................................................
0,1
0,1
Μεταξύ 3 και 6 µηνών .........................................................................................................................................................................................
0,4
0,1
0,5
0,2

Οι λοιπές απαιτήσεις περιελάµβαναν τα παρακάτω :

2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Προκαταβολές .......................................................................................................................................................................................................
0,2
0,2
Δάνεια προς συνδεδεµένες εταιρείες (βλέπε Σηµείωση 10 και 22) ......................................................................................................................
6,8
6,4
Λοιπές απαιτήσεις ..................................................................................................................................................................................................
1,3
0,7
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων ................................................................................................................................................................................
7,7
7,9
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9. Χρηµατικά διαθέσιµα
Τα χρηµατικά διαθέσιµα κατά την 31 Δεκεµβρίου 2018 ανέρχονταν σε €1,2 εκατ. (2017: €2,6 εκατ.) και
αποτελούνται από ταµειακά διαθέσιµα και τραπεζικές καταθέσεις. Όλα τα χρηµατικά διαθέσιµα είναι σε Ευρώ.
Τα χρηµατικά διαθέσιµα σε ελληνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ανήλθαν στις 31 Δεκεµβρίου 2018 σε €0,1 εκατ.
(2017: €0,9 εκατ.), ενώ κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων σε €0,7 εκατ.

10. Δάνεια προς συνδεδεµένες εταιρείες
Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε συνδεδεµένες εταιρείες ..............................................................................................................................................
6,8
6,4
Μακροπρόθεσµα δάνεια σε συνδεδεµένες εταιρείες ............................................................................................................................................
7,5
6,8

Σύνολο δανείων ....................................................................................................................................................................................................
14,3
13,2
Στις 16 Οκτωβρίου, 17 Νοεµβρίου και 19 Δεκεµβρίου του 2017, είχαν συναφθεί συµβάσεις δανείου µε συνδεδεµένη
εταιρεία του Οµίλου, την Coca-Cola HBC Finance BV, συνολικού ύψους €6,8 εκατ. (βλέπε Σηµείωση 7) και ηµεροµηνία
λήξης την 16 Οκτωβρίου 2019.
Κατά τη διάρκεια του 2018, €6,4 εκατ. επεστράφησαν από δάνειο που είχε συναφθεί στις 20 Ιουλίου 2016 και
χρησιµοποιήθηκαν για την πληρωµή µερίσµατος. Νέες σύµβασεις δανείου πραγµατοποιήθηκαν στις 21 Μαρτίου , 6
Σεπτεµβρίου και 22 Νοεµβρίου του 2018 µε την Coca-Cola HBC Finance BV, ύψους €7,5 εκατ. (βλέπε Σηµείωση 7) και
ηµεροµηνία λήξης την 20 Μαρτίου 2020.
Το µέσο σταθµικό επιτόκιο για το 2017 ήταν 1,68%, ενώ για το 2018 ανήλθε στο 1,85%. Οι συνολικές πληρωµές
για δάνεια κατά τη διάρκεια του 2018 ανήλθαν σε €7,5 εκατ., και οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν σε €6,4 εκατ.
11. Εµπορικές, λοιπές υποχρεώσεις και φορολογικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις την 31 Δεκεµβρίου αναλύονται ως ακολούθως:
2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Εµπορικές υποχρεώσεις .........................................................................................................................................................................................
0,6
0,7
Δεδουλευµένα έξοδα ..............................................................................................................................................................................................
1,7
1,4
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές (βλέπε Σηµείωση 22) ...........................................................................................................................................
—
0,3
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες (βλέπε Σηµείωση 22) ........................................................................................................................
0,2
1,3
Αποδοχές και λοιπές αµοιβές προσωπικού πληρωτέες .........................................................................................................................................
0,7
0,7
Βραχυπρόθεσµο µέρος προβλέψεων για παροχές προσωπικού (βλέπε Σηµείωση 12) ........................................................................................
4,2
5,3
Λοιποί πιστωτές .....................................................................................................................................................................................................
1,1
0,8
Σύνολο εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων ...................................................................................................................................................
8,5
10,5
Φορολογικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις εργοδοτικών εισφορών ...................................................................................................................
2,3
1,9
Σύνολο εµπορικών, λοιπών και φορολογικών υποχρεώσεων ..........................................................................................................................
10,8
12,4
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12. Παροχές προσωπικού
Οι παροχές προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως:
2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Προγράµµατα καθορισµένων παροχών
Αποζηµιώσεις αποχώρησης από την υπηρεσία .....................................................................................................................................................
5,3
5,4
Προγράµµατα συνταξιοδότησης ............................................................................................................................................................................
—
0,2
Λοιπές παροχές ......................................................................................................................................................................................................
0,9
—
Σύνολο προγραµµάτων καθορισµένων παροχών ..............................................................................................................................................
6,2
5,6

Λοιπές παροχές προσωπικού
Πρόγραµµα µακροπρόθεσµων κινήτρων ..............................................................................................................................................................
2,5
1,8
Πρόγραµµα βραχυπρόθεσµων κινήτρων ..............................................................................................................................................................
3,6
4,9
Πρόβλεψη ανασχηµατισµού .................................................................................................................................................................................
0,4
—
Λοιπές παροχές .....................................................................................................................................................................................................
0,2
0,4
Σύνολο λοιπών παροχών προσωπικού ................................................................................................................................................................
6,7
7,1
Σύνολο υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό ...............................................................................................................................................
12,9
12,7
Οι υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό την 31η Δεκεµβρίου κατανεµήθηκαν σε βραχυπρόθεσµες και
µακροπρόθεσµες ως ακολούθως:
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Βραχυπρόθεσµο µέρος ...........................................................................................................................................................................................
4,2
5,3
Μακροπρόθεσµο µέρος..........................................................................................................................................................................................
8,7
7,4
Σύνολο υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό ...............................................................................................................................................
12,9
12,7
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
υποστήριζε συνταξιοδοτικό πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, το οποίο και τερµατίστηκε στη χρήση του 2018.
Συµφωνία των υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών στο προσωπικό:
2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Παρούσα αξία υποχρέωσης παροχών την 1η Ιανουαρίου .....................................................................................................................................
6,0
5,4
Κόστος υπηρεσίας ..................................................................................................................................................................................................
0,4
0,4
Χρηµατοοικονοµικό κόστος ..................................................................................................................................................................................
0,1
0,1
Κόστος υπηρεσίας προηγούµενων ετών ................................................................................................................................................................
0,9
—
Περικοπές / διακανονισµοί / µεταφορά υπαλλήλων ..............................................................................................................................................
(0,7)
0,1
Καταβολές παροχών .............................................................................................................................................................................................
(0,8)
(0,1)
Αναλογιστικές Παραδοχές: ζηµία από µεταβολή χρηµατοοικονοµικών παραδοχών
—
0,1
Εµπειρικές Προσαρµογές…………………………………………………………………………….
0,3
—
Παρούσα αξία υποχρέωσης παροχών την 31 Δεκεµβρίου ................................................................................................................................
6,2
6,0
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12. Παροχές προσωπικού (συνέχεια)
Συµφωνία περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων:
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων την 1η Ιανουαρίου ...................................................................................................................................
0,4
0,4
Καταβολές παροχών .............................................................................................................................................................................................
(0,4)
—
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων την 31η Δεκεµβρίου ...........................................................................................................................
—
0,4

Η παρούσα αξία και η κατάσταση χρηµατοδότησης των υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών προσωπικού
αναλύονται ως ακολούθως:
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Έλλειµµα χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ..................................................................................................................................................
—
0,6
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράµµατος ........................................................................................................................................
—
(0,4)
—
0,2
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων .......................................................................................................................................
6,2
5,4
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών προσωπικού .......................................................................................................................................
6,2
5,6

Η κίνηση στην καθαρή υποχρέωση καθορισµένων παροχών στον ισολογισµό αναλύθηκε ως ακολούθως:
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Την 1η Ιανουαρίου ...............................................................................................................................................................................................
5,6
5,0
Αναγνωρισθέν έξοδο/(έσοδο) στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ...........................................................................................................
0,7
0,6
Καταβολές παροχών εργοδότη ............................................................................................................................................................................
(0,1)
(0,1)
Αναλογιστική ζηµία αναγνωρισθείσα στα λοιπά συνολικά έσοδα .....................................................................................................................
—
0,1

Την 31η Δεκεµβρίου ..........................................................................................................................................................................................
6,2
5,6

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:
2018

2017

%

%

Προεξοφλητικό επιτόκιο ......................................................................................................................................................................................
1,90
1,70
Ποσοστό αύξησης αποδοχών ...............................................................................................................................................................................
2,25
2,25
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12. Παροχές προσωπικού (συνέχεια)
Το έξοδο που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αποτελούταν από τα κάτωθι στοιχεία:
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Κόστος υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένων περικοπών / µεταφορών υπαλλήλων ..............................................................................................
0,6
0,5
Καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος υποχρέωσης καθορισµένων παροχών .......................................................................................................
0,1
0,1
Σύνολο .................................................................................................................................................................................................................
0,7
0,6
Τα έξοδα για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού και
παρουσιάζονται στα λειτουργικά έξοδα.

13. Εταιρικό κεφάλαιο
Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέµεινε αµετάβλητο κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31
Δεκεµβρίου 2018.
Αριθµός
Εταιρικών
µεριδίων

Εταιρικό

(εγκεκριµένων

κεφάλαιο

και εκδοθέντων)

€ εκατ.

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 ...............................................................................................................................................................................
2.884.000
86,5
Κατεβληµένο εταιρικό κεφάλαιο
—
—
Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2018 ............................................................................................................................................................................
2.884.000
86,5

14. Λοιπά αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά της Εταιρείας την 31 Δεκεµβρίου είχαν ως ακολούθως :
2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Λοιπά αποθεµατικά

Αφορολόγητο αποθεµατικό .............................................................................................................................................................
15,0
15,0
Τακτικό αποθεµατικό .......................................................................................................................................................................
7,6
7,4
Αποθεµατικό προγραµµάτων παραχώρησης δικαιωµάτων προαίρεσης .........................................................................................
52,2
52,2
Αποθεµατικό από αποτίµηση λοιπών
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ..............................................................................................................................
24,3
25,1
Σύνολο λοιπών αποθεµατικών ........................................................................................................................................................
99,1
99,7
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14. Λοιπά αποθεµατικά (συνέχεια)
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 από προγράµµατα
παραχώρησης δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών που παρείχε η «Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως ΑΕ» και
απέκτησε η Εταιρεία µετά τις απορροφήσεις (βλέπε Σηµείωση 1).
Αποθεµατικό από αποτίµηση λοιπών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Το αποθεµατικό από αποτίµηση λοιπών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις µεταβολές
στις εύλογες αξίες των λοιπων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 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 για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεµβρίου:

2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Έξοδα λειτουργικά .................................................................................................................................................................................................
7,9
9,0
Έξοδα διάθεσης .....................................................................................................................................................................................................
4,5
3,2
Έξοδα διοίκησης ....................................................................................................................................................................................................
28,1
31,6
Έξοδα ανασχηµατισµού/ αναδιάρθρωσης .............................................................................................................................................................
1,2
—
Σύνολο λειτουργικών εξόδων ..............................................................................................................................................................................
41,7
43,8
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15. Λειτουργικά έξοδα (συνέχεια)
(β)

Κόστος προσωπικού
Το κόστος προσωπικού αναλύεται ως ακολούθως:

2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Μισθοί και ηµεροµίσθια ........................................................................................................................................................................................
21,2
23,8
Εργοδοτικές εισφορές ............................................................................................................................................................................................
3,4
3,4
Συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού ...........................................................................................................................................................
5,0
5,6
Παροχές αφυπηρέτισης προσωπικού .....................................................................................................................................................................
1,2
—
Σύνολο κόστους προσωπικού .............................................................................................................................................................................
30,8
32,8

Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων σε ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης κατά το 2018 ήταν 195 (2017: 188).

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

2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεµένες εταιρείες (βλέπε Σηµείωση 22) ...................................................................................................................
0,2
0,2
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα ...................................................................................................................................................................
0,2
0,2

17. Φορολογία
Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα πpοέκυπτε µε την
εφαρµογή του ονοµαστικού φορολογικού συντελεστή που ισχύει στην Ελλάδα ως ακολούθως:
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Κέρδη προ φόρων βάσει της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης ......................................................................................................................
5,6
9,4

Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε φορολογικό συντελεστή 29%
1,6
2,7
Φόρος επι δαπάνων που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ....................................................................................................................................
1,0
0,6
Έξοδα από φόρους προηγούµενων χρήσεων .........................................................................................................................................................
0,1
0,9
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
2,7
4,2
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17. Φορολογία (συνέχεια)
Για τη κλειόµενη χρήση 2018, 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.
Ο φόρος εισοδήµατος για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεµβρίου αναλύεται ως ακολούθως:
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Τρέχων φόρος εισοδήµατος ...................................................................................................................................................................................
2,7
4,2
Αναβαλλόµενος φόρος (βλέπε Σηµείωση 6) .........................................................................................................................................................
(0,8)
(0,5)
Φόρος εισοδήµατος βάσει της κατάστασης αποτελεσµάτων
1,9
3,7

18. Προγράµµατα παροχών µετοχικών τίτλων
Η χρέωση στα αποτελέσµατα για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεµβρίου σε σχέση µε τα προγράµµατα παροχών
µετοχικών τίτλων είχε ως εξής:
2018

2017

€ εκατ.

€ εκατ.

Προγράµµατα δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών ...............................................................................................................................................
—
0,1
Μετοχές συνδεδεµένες µε στόχους αποδοτικότητας ............................................................................................................................................
1,6
1,7
Μετοχές παρακρατούµενες για προγράµµατα παροχών µετοχικών τίτλων .........................................................................................................
0,4
0,8
Σύνολο προγραµµάτων παροχών µετοχικών τίτλων
2,0
2,6

Όροι και προϋποθέσεις
α) Προγράµµατα δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών.
Η Coca-Cola HBC A.G. έχει θεσπίσει ένα πρόγραµµα παροχών δικαιωµάτων προαίρεσης 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.. Όταν
εξασκούνται τα δικαιώµατα, οι εισπράξεις, καθαρές από τυχόν κόστη συναλλαγής, πιστώνονται στο εταιρικό κεφάλαιο (στην
ονοµαστική αξία) και στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο.
β) 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.
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18. Προγράµµατα παροχών µετοχικών τίτλων (συνέχεια)
Κατά τη διάρκεια της 2018, ο Όµιλος τροποποίησε το πρόγραµµα παροχών µετοχών συνδεδεµένων µε στόχους
αποδοτικότητας, προκειµένου οι εργαζόµενοι που ανήκουν σε αυτό να λαµβάνουν κατά την κατοχύρωση όχι µόνο τον
συγκεκριµένο αριθµό µετοχών, αλλά και αναδροµικά, την αξία των µερισµάτων που αντιστοιχούν στα έτη από τη
παραχώρηση µέχρι την ηµεροµηνία κατοχύρωσης. Το κόστος από την τροποποίηση έχει αποδοθεί στην περίοδο από την
ηµεροµηνία τροποποίησης µέχρι την ηµεροµηνία κατοχύρωσης, µε την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής Αποδοχών. Η
τµηµατική εύλογη αξία των €1,38 ανά µετοχή για τις παραχωρήσεις 2015 και 2016 και €1,48 ανά µετοχή για την
παραχώρηση 2017 αναγνωρίζεται ως δαπάνη από την ηµεροµηνία τροποποίησης έως το τέλος της περιόδου κατοχύρωσης.
γ) 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 Δεκεµβρίου 2018, έγινε τον Ιανουάριο του 2019. Οι αντίστοιχες µετοχές
αγοράστηκαν τον Ιανουάριο του 2019 και κατοχυρώθηκαν άµεσα.
Δραστηριότητα προγραµµάτων δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών.
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει πληροφορίες σχετικά µε εκκρεµή δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών, που
µπορούσαν να ασκηθούν την 31 Δεκεµβρίου 2018.

Κατάσταση

Τέλος της

Αριθµός των
δικαιωµάτων

Τιµή
Τιµή
εξάσκησης εξάσκησης κατοχύρωσης

περιόδου

προαίρεσης που

(EUR)
(GBP)
31-Δεκ-2018
άσκησης
εκκρεµούν
205.000
2005 Χορήγηση Δεκεµβρίου
13,19
11,24
Πλήρως κατ/νο
01.12.2020
Πλήρως κατ/νο
330.000
2006 Χορήγηση Δεκεµβρίου
16,37
13,95
12.12.2021
Πλήρως κατ/νο
330.000
2007 Χορήγηση Δεκεµβρίου
26,41
22,51
12.12.2022
Πλήρως
κατ/νο
140.000
2008 Χορήγηση Δεκεµβρίου .........................................................................................................................................................................................................................................
9,02
7,69
10.12.2023
Πλήρως κατ/νο
415.000
2009 Χορήγηση Δεκεµβρίου
15,70
13,38
09.12.2024
Πλήρως κατ/νο
509.058
2010 Χορήγηση Δεκεµβρίου
19,31
16,46
08.12.2025
Πλήρως κατ/νο
18.334
2011 Χορήγηση Μαρτίου .............................................................................................................................................................................................................................................
18,53
15,79
15.03.2021
Πλήρως κατ/νο
31.000
2011 Χορήγηση Δεκεµβρίου
11,98
10,21
15.12.2021
66.500
2013 Χορήγηση Ιουνίου
15,00
Πλήρως κατ/νο
20.06.2023
147.000
2013 Χορήγηση Δεκεµβρίου
16,99
Πλήρως κατ/νο
09.12.2023
107.667
2014 Χορήγηση Δεκεµβρίου
13,33
Πλήρως κατ/νο
09.12.2024

Σύνολο ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
2.299.559

Η δραστηριότητα των προγραµµάτων δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών για τις χρήσεις που έληξαν την 31
Δεκεµβρίου 2018 και 2017, αναλύεται ως εξής:
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18. Προγράµµατα παροχών µετοχικών τίτλων (συνέχεια)

Αριθµός
δικ/των
προαίρεσης
αγοράς µετοχών
2018

Μεσοσταθµική

Μεσοσταθµική

τιµή εξάσκησης

τιµή εξάσκησης

2018 (EUR)

2018 (GBP)

Eκκρεµή την 1η Ιανουαρίου 2018 ..........................................................................................................................................................................
2.535.335
17,53
14,87
Ασκηθέντα ............................................................................................................................................................................................................
(235.776)
14,06
11,93
η
Εκκρεµή την 31 Δεκεµβρίου 2018 .....................................................................................................................................................................
2.299.559
17,88
15,17

Διατεθηµένα προς άσκηση την 31η Δεκεµβρίου 2018 .......................................................................................................................................
2.299.559
17,88
15,17

Αριθµός
δικ/των
προαίρεσης
αγοράς µετοχών
2017

Μεσοσταθµική

Μεσοσταθµική

τιµή εξάσκησης

τιµή εξάσκησης

2017 (EUR)

2017 (GBP)

η

Eκκρεµή την 1 Ιανουαρίου 2017 ..........................................................................................................................................................................
2.770.418
17,67
14,98
Ασκηθέντα ............................................................................................................................................................................................................
(235.083)
19,20
16,21
Εκκρεµή την 31η Δεκεµβρίου 2017 .....................................................................................................................................................................
2.535.335
17,53
14,87

Διατεθηµένα προς άσκηση την 31η Δεκεµβρίου 2017 .......................................................................................................................................
2.535.335
17,53
14,87

Η µέση σταθµική υπολειπόµενη συµβατική διάρκεια των δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών σύµφωνα µε τα
προγράµµατα παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών τις 31ης Δεκεµβρίου 2018 ήταν 3,5 χρόνια (2017: 3,8).
Δραστηριότητα σε σχέση µε µετοχές συνδεδεµένες µε στόχους αποδοτικότητας.
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει πληροφορίες σχετικά µε µετοχές συνδεδεµένες µε στόχους αποδοτικότητας την 31
Δεκεµβρίου 2018 και 2017:
Αριθµός
µετοχών
2018

Αριθµός
µετοχών
2017

Eκκρεµείς την 1η Ιανουαρίου ................................................................................................................................................................................
272.602
166.135
Αύξηση µετοχών λόγω πρόσληψης εργαζοµένων .................................................................................................................................................
8.316
Χορηγηθέντες .......................................................................................................................................................................................................
121.138
112.725
Μηδενισµένες .......................................................................................................................................................................................................
(6.258)
η
Εκκρεµείς την 31 Δεκεµβρίου ..........................................................................................................................................................................
402.056
272.602

Η εύλογη αξία των µετοχών συνδεδεµένων µε στόχους αποδοτικότητας για το 2018 ανερχόταν στα 28,64 ευρώ ανά
µετοχή (2017: 21,45 ευρώ) και ο µέσος όρος της υπόλοιπης συµβατικής ζωής τους στις 31 Δεκεµβρίου 2018 ήταν 1,1 χρόνια
(2017 :1,6).

Σελίδα 39 από 46

Ετήσια Έκθεση 2018
COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής
Υποστήριξης Μ.Ε.Π.Ε.
.

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων (συνέχεια)
18. Προγράµµατα παροχών µετοχικών τίτλων (συνέχεια)
Οι βασικές υποθέσεις για την αποτίµηση των µετοχών συνδεδεµένων µε στόχους αποδοτικότητας είναι οι εξής:
2018

2017

€ (ΕUR)

€ (ΕUR)

Μέση σταθµική τιµή µετοχής ................................................................................................................................................................................
28,6
22,7
Απόδοση µερίσµατος .............................................................................................................................................................................................
1,9%
Μέση σταθµική περίοδος ωρίµανσης σε χρόνια ...................................................................................................................................................
3,0
3,0
19. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: στον κίνδυνο αγοράς
(συµπεριλαµβανοµένου του συναλλαγµατικού κινδύνου και 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, η οποία παρέχει 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 σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο, καθώς η αξία των συναλλαγών της σε ξένο
νόµισµα δεν ήταν σηµαντική κατά τη χρήση του 2018.
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.
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 2018 αναφορικά µε κάθε κατηγορία
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων είναι η λογιστική αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων, όπως εµφανίζεται
στον ισολογισµό.
Η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών εκτιµάται συνήθως µέσω ιστορικής εµπειρίας. Τα πιστωτικά όρια
ορίζονται αναλόγως.
Η Εταιρεία δεν έχει παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.
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19. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία διαχειρίζεται ενεργά τον κίνδυνο ρευστότητας, προκειµένου να διασφαλίσει την επάρκεια διαθεσίµων
προς κάλυψη των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δεσµεύσεών της.
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.
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.
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 2018 και 2017 δεν υπήρχαν δανειακές υποχρεώσεις,
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.
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.
€ εκατ.
µέχρι 1 έτος

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις .......................................................................................................................................................................
8,5
Την 31 Δεκεµβρίου 2018 ......................................................................................................................................................................................
8,5
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19. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

€ εκατ.
µέχρι 1 έτος

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις .......................................................................................................................................................................
10,5
Την 31 Δεκεµβρίου 2017 ......................................................................................................................................................................................
10,5

Εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Σύµφωνα µε την ιεραρχία της εύλογης αξίας, τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµούνται στην εύλογη αξία
ταξινοµούνται σε 3 επίπεδα. Οι εκτιµήσεις των εύλογων αξιών της Εταιρείας εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο.
Επίπεδο 1
Η εύλογη αξία των εισηγµένων συµµετοχικών τίτλων που επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών
εσόδων βασίζεται στις καθορισµένες τιµές της αγοράς, όπως αυτές διαµορφώθηκαν την 31 Δεκεµβρίου 2018.
Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού την 31 Δεκεµβρίου έχουν αποτιµηθεί ως ακολούθως:
2018
Επίπεδο 1
€ εκατ.

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Μετοχές ……………………………………………...
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

93,7
93,7

2017
Επίπεδο 1
€ εκατ.

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Μετοχές ……………………………………………...
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

94,5
94,5

20. Δεσµεύσεις
(α)

Λειτουργικές Μισθώσεις

Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων από τις µη-ακυρούµενες λειτουργικές µισθώσεις κατά
την 31 Δεκεµβρίου 2018 και 2017 ανέρχονται σε µηδέν.
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20. Δεσµεύσεις(συνέχεια)
Το σύνολο των µελλοντικών ελάχιστων πληρωµών µίσθωσης στο πλαίσιο λειτουργικών µισθώσεων στις 31 Δεκεµβρίου
είχε ως εξής:
2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Μικρότερες του ενός έτους .....................................................................................................................................................................................
0,9
1,2
Μεταξύ ενός και πέντε ετών ....................................................................................................................................................................................
1,4
2,3
Mεγαλύτερες από πέντε έτη ....................................................................................................................................................................................
Μελλοντικές ελάχιστες πληρωµές µίσθωσης ......................................................................................................................................................
2,3
3,5
Το σύνολο των εξόδων λειτουργικών µισθώσεων που περιλαµβάνεται στα λειτουργικά έξοδα για τη χρήση που έληξε
την 31 Δεκεµβρίου ήταν ως ακολούθως:
2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισµός ....................................................................................................................................................................
0,8
0,7
Οικόπεδα και κτίρια .................................................................................................................................................................................................
0,4
0,3
Σύνολο εξόδων λειτουργικών µισθώσεων ...........................................................................................................................................................
1,2
1,0
(β)

Κεφαλαιακές δεσµεύσεις
Την 31 Δεκεµβρίου 2018 και 2017 η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιακές δεσµεύσεις.

(γ)

Οικονοµική υποστήριξη σε θυγατρικές

Η Εταιρεία έχει δεσµευτεί να παρέχει οικονοµική υποστήριξη στην κοινοπραξία που έχει συστήσει µε την Ηeineken
µέσω του Οµίλου εταιρειών της Brewinvest S.A. στο άµεσο µέλλον, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής της στην κοινοπραξία.

21. Αµοιβές Διαχειριστών
Οι συνολικές αµοιβές που πληρώθηκαν οι διαχειριστές της Εταιρείας πηγάζουν από την σύµβαση εργασίας τους µε
την Εταιρεία.

22. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
(α)

Συναλλαγές µε άµεσες θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες
Η Εταιρεία κατέχει άµεσες συµµετοχές σε θυγατρικές και κοινοπραξίες που αναφέρονται στις σηµειώσεις 3 και 23.

Η Εταιρεία πραγµατοποίησε τις παρακάτω συναλλαγές µε θυγατρικές εταιρείες για τις χρήσεις που έληξαν την 31
Δεκεµβρίου:
Δεκεµβρίου:
2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Έξοδα από λήψη υπηρεσιών .................................................................................................................................................................................
(0,7)
(0,8)
Έσοδα παραχώρησης δικαιωµάτων χρήσης σηµάτων (royalties) ........................................................................................................................
3,9
3,9
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22. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη (συνέχεια)

Η Εταιρεία πραγµατοποίησε τις παρακάτω συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρείες για τις χρήσεις που έληξαν την 31
Δεκεµβρίου:

2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Έξοδα από λήψη υπηρεσιών .................................................................................................................................................................................
(1,8)
(2,1)
Αµοιβές διοικητικής υποστήριξης .........................................................................................................................................................................
40,0
45,6
Έσοδα από µερίσµατα ..........................................................................................................................................................................................
1,9
1,6
Έσοδα τόκων (βλέπε Σηµείωση 16) ......................................................................................................................................................................
0,2
0,2
Έσοδα παραχώρησης δικαιωµάτων χρήσης σηµάτων (royalties) .........................................................................................................................
0,3
0,4

Κατά την 31 Δεκεµβρίου, η Εταιρεία είχε τα ακόλουθα υπόλοιπα µε τις θυγατρικές εταιρίες:

2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές (βλέπε Σηµείωση 11) ...........................................................................................................................................
0,3
Απαιτήσεις από θυγατρικές (βλέπε Σηµείωση 8) ..................................................................................................................................................
0,9
-

Κατά την 31 Δεκεµβρίου, η Εταιρεία είχε τα ακόλουθα υπόλοιπα µε τις συνδεδεµένες εταιρείες:

2018
€ εκατ.

2017
€ εκατ.

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες (βλέπε Σηµείωση 11) ........................................................................................................................
0,2
1,3
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες (βλέπε Σηµείωση 8) ..............................................................................................................................................
1,2
4,3
Βραχυπρόθεσµα δάνεια προς συνδεδεµένες εταιρείες (βλέπε Σηµείωση 8) .........................................................................................................
6,8
6,4
Μακροπρόθεσµα δάνεια προς συνδεδεµένες εταιρείες (βλέπε Σηµείωση 7) ........................................................................................................
7,5
6,8

Σελίδα 44 από 46

Ετήσια Έκθεση 2018
COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής
Υποστήριξης Μ.Ε.Π.Ε.
.

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων (συνέχεια)

22. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη (συνέχεια)

(β)

Διαχειριστές

Κατά τη διάρκεια του 2018 και συγκεκριµένα στις 28 Σεπτεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε έκτακτη συνέλευση του
µοναδικού εταίρου της Εταιρείας, στην οποία αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διαχειριστή, του κ. Αναστάσιου Σταµούλη σε
αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευάγγελου Κοντογιώργη.
Κατόπιν και της ανωτέρω αντικατάστασης και αυτής που πραγµατοποιήθηκε µε τη νέα Συνέλευση στις 26 Μαρτίου
2019, Διαχειριστές της Εταιρείας είναι οι κκ. Αναστάσιος Σταµούλης, Ιωάννης Λεούσης, Δηµήτριος Σιώκης και Αθηνά
Στεφανάτου µε τους οποίους δεν πραγµατοποιήθηκαν συναλλαγές, µεταξύ της Εταιρείας και αυτών, εκτός από τις αµοιβές
τους (βλέπε Σηµείωση 21).
(γ)

Λοιπά

Δεν υπάρχουν σηµαντικές συναλλαγές µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2018
και 2017.
23. Κοινοπραξίες
Η Εταιρεία έχει συστήσει Κοινοπραξία µε την Ηeineken η οποία δραστηριοποιείται µέσω του Οµίλου εταιρειών της
Brewinvest S.A. Η Brewinvest S.A. εδρεύει στην Ελλάδα και η Εταιρεία κατέχει το 50% του µετοχικού της κεφαλαίου.

24.

Mακροοικονοµικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα

Tο µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα υπήρξε ευµετάβλητο τα τελευταία χρόνια,
ωστόσο έχει παρουσιάσει σηµάδια βελτίωσης. Η επιστροφή στην οικονοµική σταθερότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. 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.
Η Εταιρεία διατηρεί καταθέσεις σε µετρητά και ισοδύναµα στις Ελληνικές τράπεζες που κατά το τέλος της χρήσης
ανέρχονταν σε € 0,1 εκατ. ενώ κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων σε € 0,7 εκατ.
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25.

Mεταγενέστερα γεγονότα

Οι διαχειριστές της Εταιρείας προτείνουν για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεµβρίου 2018 τη διανοµή µερίσµατος
ύψους € 3,0 εκατ. Η πρόταση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.
Στις 23 Ιανουαρίου 2019 δάνειο αξίας € 1,6 εκατ. που είχε συναφθεί στις 19 Δεκεµβρίου 2017 µε συνδεδεµένη
εταιρεία του Οµίλου, την Coca-Cola HBC Finance BV και έληγε στις 16 Οκτωβρίου του 2019 επεστράφει και
χρησιµοποιήθηκε για την κάλυψη τρέχουσων πληρωµών.
Στις 26 Μαρτίου 2019 πραγµατοποιήθηκε έκτακτη συνέλευση του µοναδικού εταίρου της Εταιρείας, στην οποία
αποφασίστηκε η εκλογή νέων Διαχειριστών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Η Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή των κ.κ.
Δηµήτριου Σιώκη και Αθηνάς Στεφανάτου ως νέων Διαχειριστών σε αντικατάσταση των κ.κ. Oya Gur και Χρήστου Βάρσου.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΒ 286402

ΑΔΤ ΑΒ 249212
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 105375_ ΑΜ 55890

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΩΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 530870
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