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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας με την επωνυμία «Coca-Cola 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.»  

(η «Εταιρεία») επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4548/2018, υποβάλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 με τις παρατηρήσεις επ’ αυτών, 

για την έγκρισή σας. 

 

Οικονομική επισκόπηση 

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των €17,1 εκατ., έναντι κερδών €2,9 εκατ. το 2020. 

 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τη χρήση ανήλθαν στο ποσό των €9,1 εκατ., έναντι €10,5 εκατ. το 2020. 

 

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν στο ποσό των €177,3 εκατ., έναντι €153,2 εκατ. το 

2020. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2021 αποτελείται από 505.276 μετοχές, με ονομαστική 

αξία €100,00 ανά μετοχή. 

 

Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν μηδενικός.   

 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους σημαντικότερους δείκτες απόδοσης για τις χρήσεις 2021 και 2020: 

 

                 Εταιρεία 

Βασικά οικονομικά μεγέθη και αριθμοδείκτες  2021 2020 

Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια)  103,0 88,7 

Καθαρά έσοδα πωλήσεων (€ εκατ.)  471,8 400,6 

Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες) (EBIT σε € εκατ.)  27,4 21,0 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  / Σύνολο Ενεργητικού  36,4% 38,3% 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  56,4% 60,4% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  102,2% 129,0% 

Μικτά αποτελέσματα / Καθαρές Πωλήσεις  35,4% 33,2% 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων  129,3% 152,7% 
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Επιχειρηματικές Προοπτικές 

 

Το 2022 αναμένουμε ότι το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα θα παραμείνει 

ευμετάβλητο, παρουσιάζοντας ωστόσο σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2021. Το διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται 

να αυξηθεί σε σχέση με το 2021, ενώ τα ποσοστά της ανεργίας έχουν πέσει στο 12,8% τον Δεκέμβριου του 2021 σε 

σχέση με το Δεκέμβριο του 2020 που ήταν στο 15,8%.  

 

Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για ενδυνάμωση του επιχειρηματικού μας μοντέλου διατηρούνται αμετάβλητες. 

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για την αγορά, προκειμένου να 

διαθέτουμε στους καταναλωτές και πελάτες μας το κατάλληλο προϊόν, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη 

τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής σε κάθε ευκαιρία κατανάλωσης. Η στρατηγική αυτή, μας επιτρέπει να βρίσκουμε 

τη χρυσή τομή ανάμεσα στον προσδιορισμό των τιμών μας, τη βελτίωση του μίγματος συσκευασίας, τις συνέργειες εντός 

του διευρυμένου χαρτοφυλακίου μας και τη δυνατότητα να παραμένουν προσιτά τα προϊόντα μας έτσι ώστε να 

ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών μας. Παρά το γεμάτο προκλήσεις μακροοικονομικό και εμπορικό 

περιβάλλον, η Εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών πωλήσεών της. Συνεχίζει να επενδύει σταθερά 

στη χώρα, καθώς και στην ενδυνάμωση των σχέσεών της με τους πελάτες και την αγορά. 

 

Συνεχίζουμε να δίνουμε βάρος στην αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς και να σχεδιάζουμε και να 

επενδύουμε ενισχύοντας τις στρατηγικές κατηγορίες και κανάλια και βελτιώνοντας τη λειτουργική μας αποδοτικότητα, 

με έμφαση στη δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών προκειμένου να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας 

 

Στις αρχές του 2020 σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο εξάπλωση του κορωνοϊού (SARS-CoV-2), η οποία επηρέασε την 

προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. H πανδημία συνεχίστηκε κατά 

την διάρκεια του 2021 με περιοριστικά μέτρα στο πρώτο εξάμηνο που οδήγησαν σε καθυστερημένο άνοιγμα του 

τουρισμού. Παρ όλα αυτά ο τουρισμός ανέκαμψε σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με το 2020 και καθώς οι περιορισμοί 

αποκλεισμού COVID-19 χαλαρώνουν και οι εμβολιασμοί προχωρούν, οι αγορές επανέρχονται σταδιακά στην πρότερη 

κατάσταση. Καθώς η πανδημία δεν έχει ακόμα εκλείψει ενδεχόμενες μεταλλάξεις του ιού μπορούν να επηρεάσουν 

αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγηση της Διοίκησης δεν αναμένεται απόκλιση 

από την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

Εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική και καταπολέμηση της διαφθοράς 

 
Το όραμά μας να είμαστε ο 24/7 συνεργάτης για τους πελάτες μας και η επιχειρηματική μας επιτυχία εξαρτάται εν πολλοίς 

από την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Η συνεχής δέσμευσή μας στην ορθή εταιρική 

διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική και καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως και στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό. Η εταιρεία μας είναι σταθερά προσηλωμένη στη δέσμευσή της για διεξαγωγή των 

επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με ακεραιότητα, υπευθυνότητα, σεβασμό για την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ 

έχουμε μηδενική ανοχή στη διαφθορά. 

 

Οι βασικές πολιτικές μας καθορίζονται σε διεθνές επίπεδο από τον Όμιλο Coca-Cola HBC, με την Coca-Cola Τρία 

Έψιλον να είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή και την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. Μέσω αυτής της προσέγγισης 

στοχεύουμε τόσο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών μας, των προμηθευτών μας, των εργαζομένων και των 

μετόχων μας, όσο και στη συμβολή στη διασφάλιση της διαφάνειας και αξιοπιστίας ευρύτερα στην αγορά και την 

κοινωνία. Γι’ αυτό, θεωρούμε ότι οι ενέργειές μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλη την αλυσίδα αξίας μας 

συμβάλλουν στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για την ισχυροποίηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης 

και των θεσμών.  

 

Ειδικότερα, οι Πολιτικές μας για θέματα επιχειρηματικής ηθικής και καταπολέμησης της διαφθοράς περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

 

• Πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας  

• Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας 

• Πολιτική Κυρώσεων  

• Πολιτική Δώρων & Ψυχαγωγίας 

• Κατευθυντήριες Αρχές Προμηθευτών 

• Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

• Πολιτική για τις Ίσες Ευκαιρίες και τη Διαφορετικότητα 

• Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων 
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• Πολιτική GDPR (για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) 

• Πολιτική Καταγγελιών Μέσω της Διαδικασίας του Εσωτερικού Συναγερμού (Whistleblowing) 
 
 

 

Βιώσιμη ανάπτυξη 

 

Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον αναπτύσσουμε τις δραστηριότητές μας με στόχο να έχουμε θετική συμβολή στην κοινωνία 

που δραστηριοποιούμαστε και στο περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 

επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Στοχεύει στη δημιουργία κοινής αξίας για εμάς και τους κοινωνικούς μας εταίρους. 

 

Ο Όμιλός μας, ο οποίος διακρίνεται για την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί και κατέχει ηγετική θέση στο 

Dow Jones Sustainability Index, έχει θέσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις βιώσιμης ανάπτυξης για το 2025. 

 

Στην Ελλάδα, συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου Coca-Cola HBC, μέσω των πρακτικών που 

εφαρμόζουμε στις παραγωγικές μονάδες και εγκαταστάσεις που λειτουργούμε στη χώρα, αλλά και των ευρύτερων 

πρωτοβουλιών μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την αλυσίδα αξίας. 

Η στρατηγική που ακολουθούμε στηρίζεται σε δεσμεύσεις για στόχους που θέλουμε νε έχουμε επιτύχει μέχρι το 2025 

στους εξής πυλώνες:  

Έναν κόσμο χωρίς απορρίματα, μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, ορθολογική διαχείριση του νερού, 

υπεύθυνες  προμήθειες, μείωση των θερμίδων του χαρτοφυλακίου των αναψυκτικών μας και φροντίδα των ανθρώπων 

αλλα και των κοινωνιών που δραστηριοποιούμαστε. Ο όμιλος Coca-Cola HBC ανακοίνωσε το 2021 τη δέσμευση για 

επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2040. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση στην Ελλάδα ήδη η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων μας προέρχεται από 100% 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το 62,3% της συνολικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες καθαρές πηγές 

ενέργειας. 

Το 2021 επιταχύναμε την πορεία μας προς μια κυκλική προσέγγιση συσκευασίας με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα 

καταργώντας τα πλαστικά στην δευτερογενή συσκευασία με επένδυση ύψους €4 εκατ. για την κατάργηση της πλαστικής 

μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου πολυσυσκευασίας KeelClip. 

 

 

Εργασιακά Ζητήματα 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και φροντίζει για τη δημιουργία δίκαιου και 

ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης για όλους τους εργαζομένους. 

 

Δραστηριότητες στον τομέα Ερευνών και Ανάπτυξης 

 

H εταιρεία δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην βελτίωση των υπαρχόντων ώστε να 

ανταποκρίνονται στις τρέχουσες καταναλωτικές τάσεις. 

 

 

Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων 

 

Η Εταιρεία έχει θέσει στόχους και πολιτικές όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφορικά με μελλοντικές εμπορικές 

συναλλαγές, αναγνωρισμένα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που πραγματοποιούνται σε 

διαφορετικά νομίσματα από το λειτουργικό της νόμισμα. Η Εταιρεία συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί 

πράξεων συναλλάγματος προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος του συναλλαγματικού κινδύνου. Η πλειοψηφία των 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί πράξεων συναλλάγματος έχουν ημερομηνίες λήξης μικρότερες του έτους κατά 

τη λήξη της χρήσης και ως εκ τούτου τα κέρδη ή οι ζημίες από τις πράξεις αυτές θα μεταφερθούν από το αποθεματικό 

αντιστάθμισης στα αποτελέσματα χρήσης σε διάφορες ημερομηνίες κατά την επόμενη χρήση.  

Η διοίκηση έχει υιοθετήσει ως πολιτική και απαιτεί από την Εταιρεία να διαχειρίζεται τον συναλλαγματικό κίνδυνο 

έναντι στο λειτουργικό της νόμισμα. Για τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου που προέρχεται από μελλοντικές 
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εμπορικές συναλλαγές και από αναγνωρισμένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, η Εταιρεία χρησιμοποιεί συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης επί πράξεων συναλλάγματος, οι συναλλαγές των οποίων πραγματοποιούνται από το τμήμα 

διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν 

μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές ή αναγνωρισμένες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις είναι εκφρασμένες σε νόμισμα 

διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα της οντότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου του τμήματος διαχείρισης 

διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου είναι να αντισταθμίζει από 25% έως και 80% των 

αναμενόμενων χρηματικών ροών των σημαντικών συναλλαγών σε κάθε ξένο νόμισμα στους επόμενους δώδεκα μήνες. 

Η Εταιρεία προσδιορίζει τα σχετικά συμβόλαια με το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών κινδύνων 

του Ομίλου ως μέσα αντιστάθμισης εύλογης αξίας ή αντιστάθμισης ταμειακών ροών.  

Δεν υπάρχουν σημαντικά κέρδη ή ζημίες από συναλλαγματικές ισοτιμίες για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2021 και 2020. 

 

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 2021 αναφορικά με κάθε κατηγορία 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι η λογιστική αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων, όπως 

εμφανίζεται στον ισολογισμό. Όταν παρέχεται πίστωση στους πελάτες, η πιστοληπτική τους ικανότητα εκτιμάται 

συνήθως μέσω εξωτερικών συνεργατών και ιστορικής εμπειρίας, με αποτέλεσμα τα πιστωτικά όρια να ορίζονται 

αναλόγως. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο παρουσιάζονται στις Σημειώσεις 

10 και 11 των οικονομικών καταστάσεων. Αναφορικά με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, πιστωτικός κίνδυνος 

προκύπτει από την ενδεχόμενη αδυναμία των αντισυμβαλλόμενων μερών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που 

προκύπτουν από τα σχετικά συμβόλαια ή συμφωνίες. Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας για κάθε παράγωγο 

χρηματοοικονομικό μέσο είναι η λογιστική αξία του παραγώγου. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικής αξίας παράγωγα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

Κίνδυνος ρευστότητας και ταμειακών ροών 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται ενεργά τον κίνδυνο ρευστότητας και ταμειακών ροών, προκειμένου να διασφαλίσει την 

επάρκεια διαθεσίμων προς κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δεσμεύσεών της. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις και τραπεζικές διευκολύνσεις, δεσμευμένες και μη, χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαχειριστεί ο 

κίνδυνος αυτός. Την τελική ευθύνη για τη διαχείριση ρευστότητας την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει 

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, πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και με τη 

συστηματική παρακολούθηση των προβλεπόμενων και πραγματικών ταμειακών ροών. 

Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

Tο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα υπήρξε ευμετάβλητο τα τελευταία χρόνια, ωστόσο 

έχει παρουσιάσει σημαντικά σημάδια βελτίωσης. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και από την 

περαιτέρω εξέλιξη των μακροοικονομικών συνθηκών ιδίως σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού. H παγκόσμια 

οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανoύς κρίσης, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια 

αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Εφαρμόστηκαν περιορισμοί στα ταξίδια 

ενώ ίσχυσαν και αυστηρά μέτρα καραντίνας. Τα μέτρα αυτά οδήγησαν στην επιβράδυνση της οικονομίας τόσο στη 

χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Οι επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού σε συνδυασμό με τα μέτρα 

περιορισμού που ελήφθησαν για να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας ήταν μεγάλες, καθώς, όμως, οι περιορισμοί 

χαλάρωσαν και οι εμβολιασμοί προχώρησαν, οι αγορές άρχισαν να επανέρχονται στην πρότερη κατάσταση. 

Επιπρόσθετα κατά το τέλος του 2021 εμφανίστηκαν έντονες πληθωριστηκές πιέσεις  που οδήγησαν σε σημαντικές 

αυξήσεις του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας. 

 

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.  
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Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

Οι παρακάτω είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αφορούν τον κύκλο δραστηριοτήτων μας: 

 

1. Η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα μας , το 

οποίο θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην χρηματοοικονομική μας θέση, τα αποτελέσματά μας και τις ταμειακές ροές 

μας. 

2. Τυχόν μείωση της ζήτησης για ανθρακούχα αναψυκτικά ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα και την 

κερδοφορία μας. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών δύναται να μεταβληθούν εξ αιτίας διαφόρων παραγόντων, 

περιλαμβανομένης της γήρανσης του πληθυσμού ή άλλων δημογραφικών αλλαγών, αλλαγών στις κοινωνικές 

τάσεις ή/και μεταβολών στις συνήθειες των καταναλωτών που σχετίζονται με ταξίδια, διακοπές ή δραστηριότητες 

αναψυχής. 

3. Σε περίπτωση που δεν κατανείμουμε ή δεν διαχειριστούμε αποτελεσματικά τους οικονομικούς και ανθρώπινους 

πόρους που είναι αναγκαίοι για τη δημιουργία και τη διατήρηση της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής, 

ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα στις συναλλαγές, αναποτελεσματικότητα στην επεξεργασία δεδομένων, 

διακοπές στην εξυπηρέτηση των πελατών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απώλεια πελατών. 

4. Βλάβη ή διακοπή στις λειτουργίες εφοδιασμού ή διανομής που οφείλεται σε καιρικές συνθήκες, φυσικές 

καταστροφές, πυρκαγιά, τρομοκρατία, πανδημία, απεργίες, σε οικονομικά ή/και λειτουργικά προβλήματα των 

βασικών προμηθευτών, διανομέων, παροχών υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς ή μεσιτών ή σε οποιαδήποτε 

άλλη αιτία ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα μας να παράγουμε ή να πωλούμε τα προϊόντα μας. 

5. Δραστηριοποιούμαστε σε μία αγορά στην οποία επικρατεί υψηλός ανταγωνισμός. Ενέργειες των ανταγωνιστών 

μας ή άλλες μεταβολές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα έσοδα από τις 

δραστηριότητές μας. 

6. Η αυξανόμενη συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο και στον κλάδο του χονδρεμπορίου ενδέχεται να αυξήσει τα 

έξοδα διάθεσης των προϊόντων μας. 

7. Η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση που έχει προκληθεί και η συνακόλουθη επίδραση στις οικονομικές και 

δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει αρνητική επίδραση στην επιχείρησή 

μας. Τα μέτρα που θα ληφθούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση  είναι πιθανόν να μειώσουν περαιτέρω το 

διαθέσιμο εισόδημα και τις επιλεκτικές δαπάνες των καταναλωτών και μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον 

τουρισμό, και ενδεχομένως τη ζήτηση των προϊόντων μας. 

8. Τυχόν αρνητικές συγκυρίες στην οικονομία γενικότερα όπως επιβράδυνση της οικονομίας, αύξηση της ανεργίας ή 

αύξηση του πληθωρισμού, ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας. 

9. Η αυξημένη φορολογία στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τα 

αποτελέσματά μας. 

10. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα μας. 

11. Τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να επηρεάσουν αρνητικά την 

επιχείρησή μας και τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. 

12. Εξαρτόμαστε από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μας προμηθευτών, και ο τερματισμός ή 

διαφοροποίηση των συμφωνιών με αυτούς ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επιχείρησή μας. 

13. Αύξηση του κόστους ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής και των λειτουργικών 

εξόδων μας. 

14. Αν συμβεί μια ανασφάλιστη απώλεια ή μια απώλεια που υπερβαίνει το ποσό ασφάλισης, ενδέχεται να 

επηρεαστούν αρνητικά οι δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και η οικονομική μας θέση. 
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15. Οι δραστηριότητές μας υπόκεινται σε εκτενείς κανονιστικούς περιορισμούς, περιλαμβανομένων της υποχρέωσης 

αποκατάστασης φυσικών πόρων και της τήρησης προδιαγραφών ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του 

περιβάλλοντος.  Τυχόν αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να δημιουργήσουν υποχρεώσεις ή δαπάνες 

ή να περιορίσουν τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. 

 

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 23 των οικονομικών της καταστάσεων. 

 

Αναλυτική αναφορά των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας περιλαμβάνεται στην Σημείωση 24 των 

οικονομικών της καταστάσεων. 

 

Ανάλυση έδρας και υποκαταστημάτων 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, σαν έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Φραγκοκλησιάς 9, 

Μαρούσι, και τα υποκαταστήματα είναι τα παρακάτω: 

  

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (ΕΛΛΑΔΟΣ) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ  15125 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΙΩΝ ΘΕΣΗ ΧΑΜΟΠΡΙΝΑ ΜΑΛΙΩΝ ΤΚ 70007 

Β.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΜΥΘΟΣ) 11ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΚ 14100 

  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ 29 ΑΙΓΙΟ ΤΚ 25100 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 15ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 14564 

  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  17ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΚ 57001  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΤΚ 32009 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ Α ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ ΤΚ 38000 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ 73100 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε.Ο ΛΕΥΚΙΜΗΣ -ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΚ 30200 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΤΚ 34100 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΜΠΟΣ -ΜΑΡΙΤΣΑ ΡΟΔΟΥ ΤΚ 85100 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΠΑ 10 ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΡΜΗ ΤΚ 57001 

  

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5ο ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ, T.K. 43100 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 8   ΤΚ: 85300 ΚΩΣ 

ΓΡΑΦΕΙA ΧΙΟΥ Γ ΒΕΡΙΤΗ 27   ΤΚ: 82100 ΧΙΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23, 45222, ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙA ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΚ: 81100 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 96, TK 49100 
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 255 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14, ΤΚ 67100 

  

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 100 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΤΚ 32009 

ΓΡΑΦΕΙΟ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 15125 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ Β 15ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 14564 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΚΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗ 35200 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΤΜΕΖΩΝ & ΣΕΚΕΡΗ 39, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22131  
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Πληροφορίες αναφορικά με: 

α.   Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το 2011, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρούταν σε 141.504 κοινές και ονομαστικές μετοχές, των οποίων 

η ονομαστική αξία ήταν  €100,00 η κάθε μία.   

 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που συνήλθε την 25η Ιουνίου 2012, αποφασίστηκε 

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας κατά το ποσό των €14,7 εκατ., δια της εισφοράς  της λογιστικής 

καθαρής θέσης του Κλάδου «παραγωγής και εμπορίας (διανομής και πώλησης) των προϊόντων στην Ελλάδα» της 

εταιρείας με την επωνυμία «COCA-COLA Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με  

Λογιστική Κατάσταση της 31ης Μαρτίου 2012 και τη σχετική  από 7ης Μαΐου 2012 έκθεση διαπίστωσης λογιστικής 

αξίας της αναγνωρισμένης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενεργούσης δια του ορκωτού ελεγκτή κ Μάριου Ψάλτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 

38081), βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/1993, με την έκδοση 146.619 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 

αξίας  €100,00 η κάθε μία. 

 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που συνήλθε την 15η Μάϊου 2015, αποφασίστηκε 

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €12,4 εκατ. και η έκδοση 123.540 νέων 

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €100 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €599 η κάθε μία. Η διαφορά ύψους 

€61,6 εκατ. που προέκυψε μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ήχθη σε 

αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Η Εταιρεία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατέβαλε φόρο συγκέντρωσης 

κεφαλαίου (1%) και εισφορά υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού (0,1%) ύψους €0,1εκατ. Το ποσό της ανωτέρω 

αύξησης χρησιμοποιήθηκε στις 27.05.2015 για την μείωση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και πιο 

συγκεκριμένα για την μερική αποπληρωμή δανείου που είχε λάβει η Εταιρεία κατά ποσό €74,0 εκατ., όπως 

προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία της Εταιρείας και τα σχετικά αποδεικτικά καταβολής του ανωτέρω 

ποσού από τη νέα μέτοχο της Εταιρείας, την εταιρεία με την επωνυμία «Coca-Cola Beverages Holdings II B.V.», 

σε μείωση του ως άνω δανείου. 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν στο ποσό των €41,2 εκατ., διαιρούμενο 

σε 411.663 μετοχές, ονομαστικής αξίας €100,00 η κάθε μία.  

 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που συνήλθε την 18η Οκτωβρίου 2021, το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, συνεπεία συγχώνευσης δι’  απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία “ΤΣΑΚΙΡΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-SNACKS-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 και των άρθρων 7 έως 21 του N. 

4601/2019, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 

4548/2018, κατά το ποσό της αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, κατά το ποσό των ευρώ εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα 

μίας χιλιάδων τριακοσίων (9.361.300,00€) και ανήλθε στο συνολικό ποσό των πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων 

είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 50.527.600,00), και ακυρώθηκαν όλες οι παλαιές ονομαστικές μετοχές της 

Εταιρείας, εκδόθηκαν δε πεντακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα έξι (505.276) νέες κοινές ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) η κάθε μία. 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχεται στο ποσό των €50,5 εκατ., διαιρούμενο 

σε 505.276 μετοχές, ονομαστικής αξίας €100,00 η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 

 

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. και 

δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα σε μερίσματα διανεμηθησόμενα από την Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

 

β.  Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι σύμφωνοι με όσα προβλέπει ο κατά την χρήση 01.01.2021 έως και 

31.12.2021 ισχύων Ν. 4548/2018. 
 

γ.  Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών 

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών δεν 

διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα κατά τη χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021 Ν. 4548/2018.  
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Έκθεση Συναλλαγών με Συνδεδεμένες Εταιρείες 

Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021  

Ανάλυση των συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες για το 2021, παρατίθεται στη Σημείωση 26 των 

οικονομικών της καταστάσεων. 

 

Άλλα σημαντικά γεγονότα 

Με βάση την απόφαση του Δ.Σ. με ημερομηνία 18/05/2021, η εταιρεία προχωρήσε σε συγχώνευση δι’ απορροφήσεώς, 

της συνδεδεμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – 

SNACKS Α.Β.Ε.Ε.» η οποία ολοκληρώθηκε στις 29/10/2021. Η συγχώνευση συμβάλλει στην απλούστευση και τον 

εξορθολογισμό της κεφαλαιακής διάρθρωσης, της οργάνωσης των δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότητα της 

διαχείρισης και διοίκησης  των εμπλεκόμενων εταιρειών. 
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Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχόλια, τις Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή, μπορείτε να προχωρήσετε στην από το Νόμο απαλλαγή μας από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τις 

Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, όπως προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. 

 

 

Κατ΄ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΥΣΗΣ       ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣ 

Πρόεδρος Δ.Σ.        Διευθύνουσα Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2022  

 



 

 

 
 

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία,  Τ: +30 210 6874400, www.pwc.gr 
 

       Αθήνα: Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι | Τ: +30 210 6874400 
       Θεσσαλονίκη: Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου 16, 55535 Πυλαία | Τ: +30 2310 488880 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
 
Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Γνώμη  
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό 
της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 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 2021, 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 Ν. 
4548/2018.  
 
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   
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, 
είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας 
έκθεσης ελεγκτή. 
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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 Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι 
οποίες απαιτούνται από το Ν. 4548/2018.  
 
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας: 
 

 Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2021 αντιστοιχούν στις οικονομικές καταστάσεις  

        

 Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.  

 
Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία 
«COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 
περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα σχετικά 
με το θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
οικονομικών καταστάσεων 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 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 Ν. 4548/2018, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό 
Συμβούλιο καθορίζει 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, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο 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 το Διοικητικό Συμβούλιο είτε 
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της Εταιρείας. 
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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. 

 
•  Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που  έγιναν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
•  Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο 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. 
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 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 Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες». 
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Ετήσια Έκθεση 2021 

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

 

 
Ισολογισμός  

                    
             Την 31 Δεκεμβρίου  

            2021     2020 

     Σημείωση       € εκατ.       € εκατ.  

 Ενεργητικό                      

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία…………………………………………………..                  3      7,5   7,5 

 Ενσώματα πάγια στοιχεία…………………………………………………….                 4      128,7   124,7 

 Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    …………………...……                 5      0,1   0,1 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις…………………………………….                 7      15,3   18,8 

 Δάνεια και λοιπές απαιτήσεις…………………………………………………      11              47,0   4,0 

 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία……………………………                 8      1,4   1,4 

 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών……………………………….         200,0   156,4 

                  

 Αποθέματα……………………………………………………………………                 9       35,9       25,6  

 Εμπορικές απαιτήσεις………………………………………………………...               10       43,5  
 

 36,5  

 Λοιπές απαιτήσεις……………………………………………………………               11       28,7       15,3  

 Χρηματικά διαθέσιμα…………………………………………………………..               12       6,3       19,6  

 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων………………………          114,4       97,1  

 Σύνολο ενεργητικού…………………………………………………………          314,4       253,5  

                  

 Υποχρεώσεις                

 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις…………………………………………..                13      110,9     73,7 

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις....……………………………               15  1,0  1,6 

 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων…………………………………..         111,9     75,3 

                 

 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις……………………………………….               14      24,0      23,4  

 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις………………………………               15  1,2   1,6  

 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων…………………………………..         25,2      25,0  

 Σύνολο υποχρεώσεων……………………………………………………….         137,1      100,3  

                  

 Ίδια κεφάλαια                

 Μετοχικό κεφάλαιο…………………………………………………………..               16      50,5      41,2  

 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο…………………………………………………..                16      61,5    61,5  

 Λοιπά αποθεματικά…………………………………………………………..               17      167,1      163,8  

 Αποτελέσματα εις νέον……………………………………………………….         (101,9)      (113,3) 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων……………………………………………………         177,3      153,2  

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων………………………………         314,4      253,5  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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Ετήσια Έκθεση 2021 

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                            
                 Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου  

        
Σημείωση 

    2021     2020 

             € εκατ.       € εκατ.  

 Καθαρές πωλήσεις……………………………….          471,8     400,6 

 Κόστος πωληθέντων……………………………..                             (304,9)     (267,4) 

 Μεικτά κέρδη…………………………………..          166,9     133,2 

                   

 Λειτουργικά έξοδα………………………………     18     (138,9)     (110,2) 

 Έξοδα αναδιάρθρωσης…………………………. 19   (0,5)                              (2,0) 

 Λειτουργικά κέρδη…………………………….          27,5     21,0 

                   

 Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα…………….. 20   (0,3)                               (1,5) 

 Κέρδη προ φόρων………………………………          27,2     19,5 

 Φόροι ……………………………………………     21     (10,1)     (16,6) 

 Κέρδη μετά φόρων……………………………..           17,1     2,9 



 

 
 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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Ετήσια Έκθεση 2021 

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

        
 Για τη χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου  

        2021  2020 
     € εκατ.  € εκατ. 

Κέρδη μετά φόρων       17,1  2,9 

           

Λοιπά συνολικά έσοδα:      

Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

μεταγενέστερα:  
    

Αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών:      

Ποσά από κέρδη/(ζημιές) κατά τη χρήση……………………………  6,4  (0,6) 

Ποσά από κέρδη/ (ζημιές) που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα κατά τη   

χρήση………………………………………………………………… 
 (2,5)  0,9 

Φόρος που αναλογεί………………………………………………… 

Σύνολο στοιχείων   

 (0,8)  (0,1) 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων μεταγενέστερα           
 3,0  0,2 

 

 

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

μεταγενέστερα:  

 

   
Αναλογιστικές (ζημιές)/κέρδη………………………………………..  (2,6)     (3,5) 

Φόρος που αναλογεί…………………………………………………..      0,4  0,8 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων μεταγενέστερα           
 (2,2)  (2,6) 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) για τη χρήση, μετά από φόρους       0,8     (2,4) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για τη χρήση, μετά φόρων       17,9     0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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Ετήσια Έκθεση 2021 

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

   Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της  Εταιρείας   

     
 Μετοχικό 

κεφάλαιο  

 Αποθεματικό 

υπέρ το άρτιο  

 Λοιπά 

αποθεματικά  

 Αποτελέσματα 

εις νέον  

  

Σύνολο  

     
 

€ εκατ.  
 € εκατ.   € εκατ.   € εκατ.  

 

€ εκατ.  

 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 
                     

41,2  

                     

61,5  

                   

163,6  

                  

(113,6) 

                   

152,7  

 Κέρδη μετά φόρων για τη χρήση   — — — 2,9 2,9 

 Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για τη χρήση, 

μετά φόρων    
— — 0,2 (2,6) (2,4) 

 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για τη 

χρήση, μετά φόρων   
— — 0,2 0,3 0,5 

 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 41,2 61,5 163,8 (113,3) 153,2 

 Κέρδη μετά φόρων για τη χρήση   — — — 17,1 17,1 

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για τη χρήση, 

μετά φόρων    

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

Συγχώνευση με ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – SNACKS 

Α.Β.Ε.Ε. 

— 

9,3 

 

—  

— 

— 

 

—  

3,0 

— 

 

0.3  

(2,2) 

— 

 

(3,5)  

0,8 

9,3 

 

(3,2)  

 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για τη  

χρήση, μετά φόρων   
9.3 

 

—  
3,3 11,4 24,0 

 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 50,5 61,5 167,1 (101,9) 177,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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Ετήσια Έκθεση 2021 

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

                 Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου  

              2021  2020 

Λειτουργικές δραστηριότητες      Σημείωση     € εκατ.  € εκατ. 

Κέρδη μετά φόρων……………………………………………………                         
             17,1  2,9 

Προσαρμογές για:       

Φόροι που πιστώθηκαν στα αποτελέσματα………………...................       

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα…………………………………...     21        10,1  16,6 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων………………...................     20        0,3  1,5 

Παροχές δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και μετοχών 

συνδεδεμένων με στόχους αποδοτικότητας…………………………... 
    4        13,7  15,1 

Κέρδη/ (Zημιές) από πώληση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων……………………………………………………………… 
 22  0,2  0,3 

                            (0,5)  0,3 

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:             41,0  36,7 

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων……………………………………….       

(Αύξηση)/Μείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων……………….             (11,4)  2,5 

Αύξηση/(Μείωση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων……………..             (14,7)  33,5 
             35,2  (6,9) 

Πλέον / (μείον):       

Πληρωμή φόρων…………………………………….…………………       

Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές 

δραστηριότητες……………………………………………………… 
            (9,3)  (9,4) 

                40,7  56,4 

Επενδυτικές δραστηριότητες                    

Πληρωμές για αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων…………………                   

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων……………… 

Εισπράξεις από συγχώνευση άλλων εταιρειών του ομίλου…………... 
            (9,1)  (10,5) 

Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από επενδυτικές 

δραστηριότητες……………………………………………………… 
            

1,0 

0,9 
 — 

— 

                (7,2)  (10,5) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες                    

Εξοφλήσεις δανείων…………………………………………………                   

Παροχές δανείων…………………………………………………    —  (45,6) 

Τόκοι καταβληθέντες…………………………………………………    (45,0)  (4,0) 

Πληρωμές υποχρεώσεων μίσθωσης…………………………………             (0,4)  (2,1) 

Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες……………………………………………………… 
   (1,5)  (1,6) 

                (46,9)  (53,3) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών 

διαθεσίμων……………………………………………..……………. 
                  

                (13,3)  (7,3) 

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

Χρηματικά διαθέσιμα την 1 Ιανουαρίου………………………………                   

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων…………………             19,6  26,9 

Χρηματικά διαθέσιμα την 31 Δεκεμβρίου…………………………              (13,3)  (7,3) 

     12                   6,3  19,6 



 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

1. Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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Ετήσια Έκθεση 2021 

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

 

1.1 Περιγραφή δραστηριότητας 

 
Η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. (στο εξής αναφερόμενη ως “Coca-Cola Τρία Έψιλον” ή “η Εταιρεία”) είναι 

ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και έχει έδρα το Μαρούσι Αττικής. Η Εταιρεία 

ιδρύθηκε το 1990 ως ΑΜΙΤΑ Α.Ε., στη συνέχεια το 1993 μετονομάστηκε σε ΕΛΧΥΜ Α.Ε. Το 2012, κατόπιν της απόσχισης 

με απορρόφηση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας (διανομής και πώλησης) από την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία 

Εμφιάλωσης Α.Ε., η οποία εγκρίθηκε στις 31.07.2012 με την απόφαση ΕΜ – 18753/2012 των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, 

η εταιρεία μετονομάστηκε περαιτέρω σε Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Το 70,56% των μετοχών της ανήκει στην 

μονοπρόσωπη ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης 

Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και το 29,44% των μετοχών της ανήκει στην Coca-Cola Beverages Holdings 

II B.V. σε συνέχεια της από 18.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Τόσο η Coca-Cola HBC 

Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης όσο και η Coca-Cola Beverages 

Holdings II B.V. είναι 100% θυγατρικές της μητρικής εταιρείας του ομίλου Coca-Cola HBC AG, (στο εξής αναφερόμενη ως 

“Coca-Cola Hellenic” ή “ο Όμιλος”), οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και 

δευτερευόντως στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, πώληση και διανομή μη αλκοολούχων αναψυκτικών ποτών με 

βάση συμφωνία εμφιάλωσης με την The Coca-Cola Company (εφεξής «TCCC»).   

 

 Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Ιουλίου 2022 

και αναμένεται να επικυρωθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

1.2 Μακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

 Tο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα υπήρξε ευμετάβλητο τα τελευταία χρόνια, 

ωστόσο έχει παρουσιάσει σημαντικά σημάδια βελτίωσης. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και από την 

περαιτέρω εξέλιξη των μακροοικονομικών συνθηκών ιδίως σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού. H παγκόσμια 

οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανoύς κρίσης, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση 

στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Εφαρμόστηκαν περιορισμοί στα ταξίδια ενώ ίσχυσαν και 

αυστηρά μέτρα καραντίνας. Τα μέτρα αυτά οδήγησαν στην επιβράδυνση της οικονομίας τόσο στη χώρα μας όσο και 

παγκοσμίως. Οι επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού που ελήφθησαν για να 

περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας ήταν μεγάλες, καθώς, όμως, οι περιορισμοί χαλάρωσαν και οι εμβολιασμοί 

προχώρησαν, οι αγορές άρχισαν να επανέρχονται στην πρότερη κατάσταση. 

Επιπρόσθετα κατά το τέλος του 2021 εμφανίστηκαν έντονες πληθωριστικές πιέσεις  που οδήγησαν σε σημαντικές αυξήσεις 

του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας. 

 

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.  

 

 

1.3 Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

 Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης, περιόδου από 1/1/2021 έως 31/12/2021, έχουν 

συνταχθεί από τη Διοίκηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ»), που έχουν 

εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής «ΣΔΛΠ») και όπως έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΕΕ»).  

 Στις αρχές του 2020 σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο εξάπλωση του κορωνοϊού (SARS-CoV-2), η οποία 

επηρέασε την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. H πανδημία 
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συνεχίστηκε κατά την διάρκεια του 2021 με περιοριστικά μέτρα στο πρώτο εξάμηνο που οδήγησαν σε καθυστερημένο 

άνοιγμα του τουρισμού. Παρ όλα αυτά ο τουρισμός ανέκαμψε σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με το 2020 και καθώς οι 

περιορισμοί αποκλεισμού COVID-19 χαλαρώνουν και οι εμβολιασμοί προχωρούν, οι αγορές επανέρχονται σταδιακά στην 

πρότερη κατάσταση. Καθώς η πανδημία δεν έχει ακόμα εκλείψει ενδεχόμενες μεταλλάξεις του ιού μπορούν να επηρεάσουν 

αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγηση της Διοίκησης δεν αναμένεται απόκλιση από 

την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

 
 Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν υιοθετηθεί από την EE έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή 

του ιστορικού κόστους, εκτός της αποτίμησης των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ αποτιμούνται στην εύλογη αξία. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 έχουν συμπεριληφθεί 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

1.3.1 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και εκτιμήσεις 

 Σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Coca-Cola Τρία 

Έψιλον 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 και την εμπειρία της διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα και τις τυχόν μελλοντικές δραστηριότητες 

της εταιρείας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

 Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές 

αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 

ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, 

έχουν ως εξής: 

Φόροι εισοδήματος & Αναβαλλόμενη Φορολογία 

 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 πρόβλεψη για φόρο 

εισοδήματος με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 «Φόροι Εισοδήματος» αφορά στα ποσά των φόρων που αναμένεται 

να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την 

πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. 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 σημαντικά σε σχέση με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ώστε να απαιτείται 

αναπροσαρμογή της δημοσιευμένης υποχρέωσης του φόρου εισοδήματος.  

 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών 

διαφορών μεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι 

διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 

εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 

διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των 

μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου 

εισοδήματος και ακολουθεί μια συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης 

των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Απομείωση υπεραξίας  
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 Ο προσδιορισμός της τυχόν απομείωσης της υπεραξίας απαιτεί την εκτίμηση της αξίας χρήσης των μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών στις οποίες έχει επιμεριστεί, προκειμένου να προσδιορίσει το ανακτήσιμο ποσό αυτών. Ο 

υπολογισμός της αξίας χρήσης απαιτεί την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών της μονάδας δημιουργίας ταμειακών 

ροών και την προεξόφληση τους με ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο, για να υπολογιστεί η παρούσα αξία. Οι σχετικές 

παραδοχές καθώς και η επεξήγηση του τρόπου σχηματισμού αυτών παρατίθενται στην Σημείωση 3.  

Παροχές Προσωπικού – Πρόγραμμα συνταξιοδοτικών παροχών 

 Η Εταιρεία διατηρεί ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 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 αυτού του 

προγράμματος, τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. Αυτές οι εκτιμήσεις και μια ανάλυση ως προς το 

πώς καθορίζονται αυτές περιγράφονται στη Σημείωση 1.4.18. 

Νομικές Υποθέσεις 

 Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για νομικές υποθέσεις βάσει στοιχείων από τους Νομικούς συμβούλους της. 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. 

Επισφαλείς Απαιτήσεις 

 Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, οι οποίες καταχωρούνται ως έξοδο στη Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης. Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλουστευμένη προσέγγιση για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 και ακολουθεί μια προσέγγιση αναμενόμενων πιστωτικών απωλειών («ECLs») για τη μέτρηση της 

επιδόσης των εμπορικών της απαιτήσεων. Το αναμενόμενο ποσοστό απωλειών αξιολογείται με βάση τις ιστορικές πιστωτικές 

ζημίες των 24 μηνών πριν από το τέλος της κλειόμενης και προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες και 

μελλοντικές πληροφορίες. 

Απομείωση Αποθεμάτων 

 Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων η οποία αφορά καταστροφές και αλλοιωμένα 

εμπορεύματα κάνοντας σχετική αξιολόγηση στο τέλος κάθε χρήσης. 

Απομειώσεις Ενσώματων Παγίων 

 Τα ενσώματα πάγια 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 το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως.  

Μισθώσεις - Εκτίμηση του Επαυξητικού Επιτοκίου Δανεισμού 

 

Οι πληρωμές μίσθωσης προεξοφλούνται με το έμμεσα εφαρμοσμένο επιτόκιο της μίσθωσης (εάν αυτό μπορεί να 

προσδιοριστεί) ή με το επαυξητικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή, δηλαδή με το επιτόκιο με το οποίο θα έπρεπε να δανειστεί 

η Εταιρεία τα απαραίτητα κεφάλαια για να αποκτήσει ένα ομοειδές περιουσιακό στοιχείο σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον, 

με παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις. Για να καθορίσει το επαυξητικό επιτόκιο δανεισμού που θα χρησιμοποιήσει, η 

Εταιρεία εφαρμόζει την κρίση της προκειμένου να προσδιορίσει το κατάλληλο επιτόκιο αναφοράς και το πιστωτικό περιθώριο.   

Το μέσο σταθμικό επαυξητικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή που εφαρμόστηκε στις υποχρεώσεις από μίσθωση 

κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ήταν 2.89% (<3 χρόνια), 3.02% (>3 χρόνια και <= 7 χρόνια) και 3.63% (>7 χρόνια). 
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1.3.2 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

 Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως. 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο τοπικό νόμισμα (ευρώ) και το επίπεδο στρογγυλοποίησης των 

παρατιθέμενων αριθμών είναι σε εκατομμύρια ευρώ με ένα δεκαδικό ψηφίο. 

1.4 Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

               Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων είναι οι ακόλουθες  

1.4.1 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 και όταν οι 

σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των προϊόντων έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως κατά την 

παράδοση των προϊόντων. 

 Τα έσοδα εμφανίζονται μετά την αφαίρεση εκπτώσεων πώλησης, παροχών τοποθέτησης και κινήτρων προώθησης 

πωλήσεων χορηγουμένων στους πελάτες. Οι παροχές τοποθέτησης είναι κίνητρα που χορηγούνται στους πελάτες για την 

τοποθέτηση των προϊόντων της Εταιρείας στα καταστήματά τους. Παροχές τοποθέτησης που σχετίζονται με όρους 

συμβολαίων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται κατά τη διάρκεια των συμβολαίων ως μείωση των εσόδων. Όλες οι λοιπές 

παροχές τοποθέτησης προϊόντων, καθώς και τα λοιπά κίνητρα προώθησης πωλήσεων καταχωρούνται ως μείωση των εσόδων 

κατά το χρόνο διενέργειάς τους. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες αναγνωρίζονται όταν ο 

πελάτης αποκτά τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών σε ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα το οποίο η Εταιρεία αναμένει 

να δικαιούται έναντι των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών. 

 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δέχεται συνεισφορές από την The Coca Cola Company (TCCC) για την προώθηση των 

πωλήσεων προϊόντων της TCCC. Οι συνεισφορές για προώθηση πωλήσεων συμψηφίζονται με παροχές και εκπτώσεις που 

δίδονται στους πελάτες, οι οποίες αναγνωρίζονται και αντιστοιχίζονται με τα έξοδα με τα οποία σχετίζονται.  

1.4.2 Υπεραξία 

Η υπεραξία είναι το υπερβάλλον ποσό μεταξύ του κόστους απόκτησης και της εύλογης αξίας του μεριδίου των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν απο την Εταιρεία κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η υπεραξία  δεν 

αποσβένεται, αλλά ελέγχεται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση καθώς και όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση, ενώ 

εμφανίζεται στο κόστος κτήσεώς της μείον τις σωρευμένες ζημίες από απομείωση. 

 

Για σκοπούς διενέργειας του ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία κατανέμεται στις αντίστοιχες μονάδες δημιουργίας 

ταμειακών ροών. Οι μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, στις οποίες κατανέμεται η υπεραξία εξετάζονται για απομείωση 

ετησίως ή συχνότερα, εφόσον υπάρχει ένδειξη για απομείωση της μονάδας. Αν η ανακτήσιμη αξία (το υψηλότερο εκ της αξίας 

χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης) της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι μικρότερη από τη 

λογιστική της αξία, η ζημία απομείωσης κατανέμεται αρχικά σε μείωση της λογιστικής αξίας της τυχόν υπεραξίας που έχει 

κατανεμηθεί στην μονάδα και στη συνέχεια στα άλλα περιουσιακά στοιχεία, κατά αναλογία της λογιστικής αξίας κάθε 

περιουσιακού στοιχείου της μονάδας. Ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται στην υπεραξία δεν αντιστρέφονται σε 

μεταγενέστερες περιόδους. 
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1.4.3 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 αποτιμώνται όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι διαθέσιμα για χρήση. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το αποσβέσιμο ποσό στην 

εκτιμώμενη διάρκεια  ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων στοιχείων, ως κάτωθι: 

Ιδιόκτητα κτίρια ....................................................................  40 έτη 

Ενοικιαζόμενα κτίρια και βελτιώσεις ....................................  Στη διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι 40 έτη 

Εξοπλισμός παραγωγής .........................................................  4-20 έτη 

Μεταφορικά μέσα .................................................................  5-8 έτη 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό .............................  3-10 έτη 

Εξοπλισμός προώθησης πωλήσεων .......................................  3-10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ..............................................  8 έτη 

Επαναχρησιμοποιούμενα εμπορευματοκιβώτια ....................  3-12 έτη 

 

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

ληφθεί για επαναχρησιμοποιούμενα εμπορευματοκιβώτια από πελάτες λογιστικοποιούνται ως υποχρεώσεις εγγυοδοσίας. 

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 του ενσώματου παγίου στοιχείου μειώνεται αμέσως ώστε να ισούται με την ανακτήσιμη αξία του, 

εάν η λογιστική αξία του ενσώματου παγίου στοιχείου είναι μεγαλύτερη απο την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του.  

Τα κέρδη και οι ζημιές απο τη διάθεση ενσώματων παγίων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις 

απο τη διάθεση του ενσώματου παγίου στοιχείου με τη λογιστική του αξία και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης. 

1.4.4 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται για απομείωση της αξίας ετησίως καθώς και όταν υπάρχει ένδειξη για 

απομείωση. 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 

το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού 

ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 

1.4.5 Δαπάνες δανεισμού  

Οι δαπάνες δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίων στοιχείων για τα 

οποία απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα κατασκευαστικής περιόδου, προσαυξάνουν το κόστος των παγίων μέχρι αυτά 

να καταστούν ουσιαστικά έτοιμα προς χρήση ή πώληση. Έσοδα που αποκτώνται από την προσωρινή επένδυση των 

χρηματικών ποσών που αποκτήθηκαν με δανεισμό μέχρι τη χρησιμοποίησή τους για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων 

παγίων, αφαιρούνται από το κόστος δανεισμού που πληρεί τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης. Όλες οι άλλες δαπάνες 
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δανεισμού, εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγών των δανείων, καταχωρούνται στα χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου 

πραγματοποίησής τους. 

 

1.4.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 Κατά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στην εύλογη αξία πλέον 

του κόστους συναλλαγής στην περίπτωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν επιμετρώνται στην εύλογη 

αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης, του κόστους συναλλαγής.  

 Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: 

α) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος (χρεωστικοί τίτλοι) 

              Η κατάταξη των χρεωστικών μέσων στο αποσβεσμένο 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 (το κριτήριο «SPPI»). Εάν πληρούνται αμφότερα τα κριτήρια, 

τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας επιμετρώνται στη συνέχεια στο αποσβεσμένο κόστος, σύμφωνα 

με το οποίο τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 β) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI) 

              Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 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. Πρόκειται για 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 χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μέσω λοιπών συνολικών 

εσόδων κατά την αρχική αναγνώριση. 

γ) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης (FVTPL) 

 Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία στη 

συνέχεια επιμετρώνται στην εύλογη αξία και αν υπάρξουν μεταβολές, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης 

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.  

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή ένα μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 

μέρος μίας ομάδας παρόμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) αποαναγνωρίζεται όταν:  

 

- τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,  

- η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αλλά έχει αναλάβει 

ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό τη μορφή μίας σύμβασης 

μεταβίβασης, ή  

- η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ενώ 

παράλληλα, είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου». 
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1.4.7 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες στοιχείων κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν η 

λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας συναλλαγής πώλησης και όχι από τη συνεχόμενη χρήση αυτών. Η 

προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρείται μόνο όταν η πώληση είναι πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα 

στοιχείων) είναι διαθέσιμο για άμεση πώληση στην τρέχουσα κατάσταση του. Για να θεωρηθεί ότι η πώληση είναι πολύ πιθανή, 

η διοίκηση πρέπει να έχει δεσμευτεί για την πώληση, πρέπει να έχει ξεκινήσει ένα ενεργό πρόγραμμα εντοπισμού του αγοραστή 

και ολοκλήρωσης του σχεδίου πώλησης καθώς και η πώληση να αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους από την 

ημερομηνία της κατάταξης του στοιχείου ως κατεχόμενου προς πώληση. 

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και οι ομάδες στοιχείων τα οποία κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς 

πώληση αποτιμώνται στην χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής αξίας, στην οποία εμφανίζονταν πριν και της εύλογης αξίας 

μείον το κόστος πώλησης. 

1.4.8 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  

Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος της 

παραγωγής σε εξέλιξη και των ετοίμων προϊόντων αποτελείται από το κόστος των άμεσων υλικών και της εργασίας πλέον των 

κατανεμηθέντων γενικών βιομηχανικών εξόδων. Το κόστος περιλαμβάνει όλα τα κόστη που πραγματοποιούνται μέχρι να τεθεί 

το προϊόν στην παρούσα θέση και κατάσταση. 

Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα πλαίσια της κανονικής δραστηριότητας της 

Εταιρείας, μείον τις εκτιμώμενες δαπάνες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την πώληση των αποθεμάτων. 

1.4.9 Εμπορικές απαιτήσεις  

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και κατόπιν αποτιμώνται σε αναπόσβεστο 

κόστος, απομειωμένο κατά την πρόβλεψη των επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στη 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλουστευμένη προσέγγιση για τις εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 και ακολουθεί μια προσέγγιση αναμενόμενων πιστωτικών απωλειών («ECLs») για τη 

μέτρηση της επιδόσης των εμπορικών της απαιτήσεων. Το αναμενόμενο ποσοστό απωλειών αξιολογείται με βάση τις ιστορικές 

πιστωτικές ζημίες των 24 μηνών πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 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. 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.  

1.4.10 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. 

1.4.11 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 Τρία Έψιλον 

και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  
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Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει 

την ημέρα της συναλλαγής. Τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 

μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας του ισολογισμού.  Όλα τα κέρδη και οι ζημίες από την μετατροπή των 

νομισμάτων μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης με έξαιρεση τις συναλλαγματικές διαφορές που 

προκύπτοπουν απο στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που είναι ταξινομημένα ως αντισταθμίσεις ταμειακών ροών, οι 

οποίες μεταφέρονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέχρι την πραγματοποίηση των συναλλαγών που αντισταθμίζονται, οπότε 

και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

Η Εταιρεία έχει ελάχιστη έκθεση σε συναλλαγματικές διαφορές, καθώς διατηρεί μικρά ποσά νομισματικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό της νόμισμα. 

1.4.12 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. 

1.4.13 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.   

 Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την 

εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

1.4.14 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, 

παραγώγων επί συναλλάγματος και εμπορευμάτων ώστε να αντιμετωπισθούν ο κίνδυνος επιτοκίων, ο συναλλαγματικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος τιμών εμπορευμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Εταιρεία δε 

χρησιμοποιεί τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα της για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

Η αρχική αναγνώριση, καθώς και η μεταγενέστερη αποτίμηση, των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων στον 

ισολογισμό γίνεται στις εύλογες αξίες τους. Μεταβολές στις εύλογες αξίες των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων 

αναγνωρίζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης είτε στα ίδια κεφάλαια, 

ανάλογα με το κατά πόσο το παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο πληρεί τις προϋποθέσεις της λογιστικής αντιστάθμισης 

κινδύνων, και εφόσον αυτό ισχύει, κατά πόσο αφορά αντιστάθμιση εύλογης αξίας ή αντιστάθμιση ταμειακών ροών. Όλα τα 

παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία δεν έχει εφαρμοστεί λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου (undesignated 

hedges), κατηγοριοποιούνται είτε στα περιουσιακά στοιχεία είτε στις υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

χρήσης. 

Κατά τη δημιουργία μιας συναλλαγής αντιστάθμισης η Εταιρεία τεκμηριώνει τη σχέση ανάμεσα σε ένα μέσο 

αντιστάθμισης κινδύνου και το αντικείμενο της αντιστάθμισης καθώς και την ακολουθούμενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων 

και τη στρατηγική ανάληψης διαφόρων συναλλαγών αντιστάθμισης. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη σύνδεση όλων των 

παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία προσδιορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης με τα αντίστοιχα περιουσιακά 

στοιχεία, υποχρεώσεις, δεσμεύσεις της Εταιρείας ή προβλεπόμενες συναλλαγές. Τόσο κατά τη δημιουργία της συναλλαγής 

αντιστάθμισης όσο και στη συνέχεια η Εταιρεία εκτιμά και τεκμηριώνει την αξιολόγησή της, σχετικά με το κατά πόσο τα 
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χρησιμοποιούμενα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικά όσον αφορά στην αντιστάθμιση των 

διακυμάνσεων των ευλόγων αξιών ή των ταμειακών ροών των αντισταθμιζόμενων στοιχείων. 

Μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματική 

αντιστάθμιση εύλογης αξίας, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, μαζί με τις μεταβολές στην εύλογη 

αξία των αντισταθμιζόμενων στοιχείων που συνδέονται με τους κίνδυνους αντιστάθμισης. Μεταβολές στην εύλογη αξία των 

παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων που χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση των μελλοντικών ταμειακών 

ροών αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα ενώ το μη αποτελεσματικό μέρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. Τα ποσά που συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια, μεταφέρονται στα αποτελέσματα, όταν το σχετικό 

περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε ή η υποχρέωση που αναλήφθηκε επηρεάζει τα αποτελέσματα. Μεταβολές στις εύλογες 

αξίες των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνων 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης όταν προκύψουν. 

Η λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων διακόπτεται όταν το αντικείμενο της αντιστάθμισης λήξει ή πωληθεί, 

ολοκληρωθεί ή ασκηθεί, ή δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις της λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή, το σωρευμένο κέρδος ή ζημία από την αντιστάθμιση που έχει αναγνωρισθεί στα ίδια κεφάλαια, παραμένει 

στα ίδια κεφάλαια μέχρι να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη συναλλαγή. Αν η συναλλαγή αντιστάθμισης κινδύνου δεν 

αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί, το καθαρό σωρευμένο κέρδος ή ζημία που έχει αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια 

μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης. 

1.4.15 Μισθώσεις 

Κατά την έναρξη ισχύος μίας σύμβασης η Εταιρεία εκτιμά εάν η σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση. Μια 

σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα  χρήσης ενός αναγνωρισμένου περιουσιακού 

στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος. 

 

H Εταιρεία την 1η Ιανουαρίου 2019 υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16, εφαρμόζοντας την τροποποιημένη αναδρομική 

προσέγγιση. Με βάση την προσέγγιση αυτή, η Εταιρεία αναγνώρισε υποχρεώσεις από μισθώσεις αναφορικά με μισθώσεις που 

είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως «λειτουργικές μισθώσεις» σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 17. Αυτές οι υποχρεώσεις 

επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους, όπως αυτή προκύπτει από την προεξόφληση των εναπομείναντων μισθωμάτων με το 

επιπλέον επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate) που ίσχυε κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του 

Προτύπου δηλαδή κατά την 01.01.2019. Περαιτέρω, αναγνώρισε ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό 

σε ένα ποσό το οποίο είναι ίσο με την αντίστοιχη υποχρέωση που αναγνωρίστηκε.  

 

Κάνοντας χρήση της πρακτικής διευκόλυνσης (practical expedient) η Εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία πρώτης 

εφαρµογής, δεν επαναξιολόγησε εάν µία σύµβαση αποτελεί ή εµπεριέχει µία µίσθωση και συνεπώς εφήρµοσε το πρότυπο στις 

συµβάσεις που είχαν προηγουµένως αναγνωριστεί ως µισθώσεις σύµφωνα µε το ΔΛΠ 17. Επίσης, η Εταιρεία, κατά τη 

µετάβαση εξαίρεσε το αρχικό κόστος σύναψης σύµβασης από την αποτίµηση του δικαιώµατος χρήσης και χρησιµοποίησε την 

αποκτηθείσα γνώση για τον καθορισµό της διάρκειας µίσθωσης εάν η σύµβαση περιλαµβάνει δικαιώµατα παράτασης ή 

καταγγελίας της µίσθωσης. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δεν εφάρµοσε τις νέες διατάξεις στις µισθώσεις των οποίων η διάρκεια 

δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες (short term) καθώς και στις µισθώσεις στις οποίες το στοιχείο που εκµισθώνεται είναι χαµηλής 

αξίας. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία για τις µισθώσεις που έληγαν εντός του 2021 και που, ωστόσο, αναµενόταν να ανανεωθούν, 

προέβη σε εκτιµήσεις για την ανανέωσή τους. 

 

Στην κατάσταση ιδίων κεφαλαίων κατά την πρώτη εφαρμογή δεν προέκυψε επίδραση, καθώς η Εταιρεία αναγνώρισε 

ισόποση υποχρέωση με δικαίωμα χρήσης. 

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι μισθώσεις ενσώματων παγίων παρουσιάζονται σαν ξεχωριστή κατηγορία στα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Σημ. 15). 
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1.4.16 Προβλέψεις 

 Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα 

προγενέστερων γεγονότων και είναι πιθανό ότι μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη θα απαιτηθεί για το 

διακανονισμό της, εφόσον υπάρχει δυνατή και αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της δέσμευσης. Όταν η Εταιρεία  αναμένει την 

είσπραξη μιας αποζημίωσης για το διακανονισμό της πρόβλεψης, για παράδειγμα στα πλαίσια ενός ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου, η αποζημίωση αναγνωρίζεται σαν ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν είναι σχεδόν βέβαιη. Στο βαθμό 

που η χρονική αξία του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται με προεξόφληση των αναμενόμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών, με τη χρήση προεξοφλητικού επιτοκίου προ φόρων που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις 

της χρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όπου χρησιμοποιείται προεξόφληση, 

η αύξηση της πρόβλεψης με το πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. 

1.4.17 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. 

1.4.18 Παροχές στο προσωπικό  

Η Εταιρεία συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών και σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 

καθορισμένων εισφορών. 

Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών αφορά ένα πρόγραμμα αποζημιώσεων προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία. 

 Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον ισολογισμό σε σχέση με το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, είναι η 

παρούσα αξία της υποχρέωσης παροχής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

              Στο πρόγραμμα 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 αναγνωρίζονται 

στο σύνολο στην περίοδο που προκύπτουν, στα λοιπά συνολικά έσοδα. 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 εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται 

απ’ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

1.4.19 Παροχές στο προσωπικό –πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων 

Η Εταιρεία τηρεί ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων στo πλαίσιo του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται 

πρόσθετες ταμειακές παροχές, οι οποίες κατοχυρώνονται εντός τριών ετών. Το κόστος των παροχών αυτών αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα κατά την περίοδο κατοχύρωσης. 

1.4.20 Παροχές συναρτώμενες με μετοχές 

Η Εταιρεία παρέχει πρόγραμμα αγοράς μετοχών (stock purchase plan) στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όποιοι 

υπάλληλοι εμπίπτουν στην σχετική πολιτική της Εταιρείας. Η Εταιρεία παρέχει εισφορές σε ένα καταπίστευμα για τους 

υπαλλήλους που συμμετέχουν και αναγνωρίζει ένα έξοδο για την περίοδο έως να κατοχυρωθούν οι μετοχές, τις οποίες παρέχει. 
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1.4.21 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. Παροχές που οφείλονται 12 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 

 Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την 

οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» στην οποία 

περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί 

συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς 

την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). 

 Οι εν λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, κατά 

το παρελθόν οι βασικές αρχές και οι κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook (παρ.8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως προς το θέμα 

αυτό. Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω απόφασης θα γίνει σύμφωνα με τις παρ. 19-22 του ΔΛΠ 8 ως μεταβολή 

λογιστικής πολιτικής. Με βάση τα παραπάνω, η προαναφερόμενη απόφαση εφαρμόστηκε ως μεταβολή λογιστικής πολιτικής.  

 H Εταιρεία μέχρι την έκδοση της Απόφασης της IFRIC, κατένεμε το κόστος των παροχών που ορίζονται από το άρθρο 

8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920, και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι 

την συμπλήρωση 16 ετών εργασίας ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. 

 Όσον αφορά τους μισθωτούς εργαζόμενους,  καθώς η πολιτική αποζημιώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας προβλέπει 

προϋποθέσεις και περιστατικά που διαφέρουν από αυτά που περιλαμβάνονται στην παραπάνω απόφαση, οι παροχές 

συνεχίζονται να κατανέμονται κατά τα πρώτα έτη υπηρεσίας του εργαζομένου έως τη μέγιστη περίοδο πέραν της οποίας δεν 

αυξάνεται περαιτέρω η παροχή.   

 Βάσει των παραπάνω, η Εταιρεία προχώρησε στον επανυπολογισμό για την 1/1/2020 και την 31/12/2020 της 

πρόβλεψης για «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία». Η Διοίκηση εκτιμά ότι η επίδραση της 

εφαρμογής της ως άνω Απόφασης κατά την προηγούμενη χρήση δεν έχει σημαντική επίδραση σε κάποιο κονδύλι της 

κατάστασης οικονομικής θέσης (όπως π.χ. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, Κέρδη εις 

νέον, αναβαλλόμενη φορολογία) κι ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν προχώρησε σε επαναδιατύπωση των στοιχείων της χρήσης 

που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020.  

1.4.22 Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος  

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. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής τους 

βάσης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός 

από τις περιπτώσεις:  
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• όπου η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της 

συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και  

• των προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου ο 

χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και 

μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών 

ζημιών εκτός από τις περιπτώσεις:  

• όπου η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μια συναλλαγή η 

οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το 

φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και  

• των προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα 

αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι 

των προσωρινών διαφορών. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάσει φορολογικών συντελεστών που αναμένεται ότι θα ισχύουν στο χρόνο 

που το περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωριστεί και η υποχρέωση θα διακανονιστεί και βασίζονται στους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης 

οικονομικών καταστάσεων. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης 

οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα 

που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση εν μέρει ή στο σύνολό της. 

              Ο φόρος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης, εκτός της περίπτωσης που σχετίζεται με στοιχεία που 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στην καθαρή θέση. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά 

συνολικά έσοδα ή απευθείας στην καθαρή θεση αντίστοιχα. 

 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αντισταθμίζονται εάν η 

εταιρεία έχει νόμιμο δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών 

υποχρεώσεων εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή είτε την ίδια φορολογητέα 

οικονομική μονάδα ή διαφορετικές φορολογητέες οικονομικές μονάδες, όπου υπάρχει πρόθεση να τακτοποιηθούν τα υπόλοιπα 

σε καθαρή βάση. 

1.4.23 Συμφωνίες με την TCCC 

Η TCCC παρέχει, μέσω εγκεκριμένων συμφωνιών με τον Όμιλο, κατά την διακριτική της ευχέρεια, στην Εταιρεία 

διάφορα κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών της κατά την αγορά ψυκτικών μηχανημάτων πώλησης παγωμένων 

μη αλκοολούχων ποτών. Οι όροι των συμφωνιών αυτών απαιτούν επιστροφή της συνεισφοράς εάν κάποιες προϋποθέσεις των 

συμφωνιών, περιλαμβανομένων ελάχιστων όγκων κατανάλωσης, δεν πληρούνται. Οι συνεισφορές που λαμβάνονται από την 

TCCC για την εγκατάσταση των μηχανημάτων μειώνουν την αξία κτήσεως του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου. 

 

 



 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

1. Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Σελίδα 19 από 49 
 

Ετήσια Έκθεση 2021 

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

 

1.4.24 Μετοχικό κεφάλαιο 

Η Coca-Cola Τρία ‘Εψιλον έχει μόνο μια κατηγορία μετοχών, τις κοινές μετοχές. Όταν εκδίδονται νέες μετοχές, 

καταχωρούνται στο μετοχικό κεφάλαιο στην ονομαστική τους αξία. Η διαφορά μεταξύ τιμής εκδόσεως και ονομαστικής αξίας 

καταχωρείται στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο. 

Δαπάνες που καταβάλλονται σε τρίτους και σχετίζονται άμεσα με την έκδοση νέων μετοχών ή με τη διαδικασία 

επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, μειωμένα κατά τον αναλογούντα φόρο, ως μείωση 

του αποθεματικού υπέρ το άρτιο. 

1.4.25 Μερίσματα 

Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τη χρήση στην οποία εγκρίνονται 

από τους μετόχους της Εταιρείας, με την εξαίρεση του ελάχιστου υποχρεωτικού μερίσματος. 

Σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται να δηλώσουν μερίσματα ετησίως ύψους 

τουλάχιστον 35% των μη ενοποιημένων προσαρμοσμένων μετά φόρων κερδών με βάση τα ΔΠΧΑ. Αυτό το ελάχιστο 

υποχρεωτικό μέρισμα αναγνωρίζεται σαν υποχρέωση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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2.   Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση 

από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

2.1 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19»  

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από την 

εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι 

μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για 

αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων.  

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9»  

Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4 

«Ασφαλιστήρια συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι οντότητες να 

υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς – Φάση 2»  
 

Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο 

αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα  

λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις 

αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει.  
 
 

2.2 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 – Παράταση περιόδου 

εφαρμογής (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Απριλίου 2021) 
 
Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις παραχωρήσεις σε ενοίκια κατά ένα 

έτος για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022. 

 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
 

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο 

του 2020, αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές  για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. 

Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την 

εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει 

το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος.  
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ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που 

λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. 

Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια 

παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας.  

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα σχετιζόμενο κόστος 

της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η 

τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει 

τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε 

περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 

Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει 

να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των 

δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της 

οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου 

«διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 

«Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους πολιτικές όταν 

αυτές είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε 

γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών.  

ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των 

λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 

από τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2023) 



 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Σελίδα 22 από 49 
 

Ετήσια Έκθεση 2021 

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

 

 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες συναλλαγές 

που, κατά την αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει 

συνήθως για συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 17 (Τροποποίηση) «Αρχική Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Συγκριτική πληροφόρηση» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
 

Η τροποποίηση είναι μια επιλογή μετάβασης που σχετίζεται με τη συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17. Η τροποποίηση 

αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις οντότητες να αποφύγουν προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ασφαλιστικών συμβολαίων, και ως εκ τούτου να βελτιώσει τη χρησιμότητα της 

συγκριτικής πληροφόρησης για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.  Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

            Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 

από τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2022) 

 
            Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον 

δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν 

στην αξιολόγηση του 10%. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο 

επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν 

χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 

ΔΛΠ 41 «Γεωργία» 

Η τροποποίηση έχει καταργήσει την απαίτηση για τις οντότητες να εξαιρούν τις φορολογικές ταμειακές ροές κατά τη 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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Ετήσια Έκθεση 2021 

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

 

3.   Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

      

 Υπεραξία  

  

 Λοιπά   

 € εκατ.   ασώματα πάγια  

   € εκατ.  

 Κόστος            
1-Ιαν- 21………………………………………                                                7,5                                                   0,3  

31-Δεκ-21…………………………………….                                                7,5                                                   0,3  

 Σωρευμένες αποσβέσεις          

1-Ιαν-21………………………………………                    —                                                   0,3  

31-Δεκ-21…………………………………….                    —                                                   0,3  

 Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2021                                                 7,5     —  

 Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2021                                                 7,5     —  

 Κόστος            
1-Ιαν-20………………………………………                                                7,5                                                   0,3  

31-Δεκ-20…………………………………….                                                7,5                                                   0,3  

 Σωρευμένες αποσβέσεις          

1-Ιαν-20………………………………………                    —                                                   0,3  

31-Δεκ-20…………………………………….                    —                                                   0,3  

 Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2020                                                7,5     —  

 Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020                                                 7,5     —  

 

Η υπεραξία προέκυψε για την Coca Cola Τρία Έψιλον από συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν μέχρι το 2002. 

 

Η Εταιρεία διενεργεί έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων 

σε ετήσια βάση και όποτε υπάρχει ένδειξη για απομείωση. Δεν προέκυψε απομείωση από τον έλεγχο απομείωσης της χρήσης 

2021. Η Εταιρεία θεωρείται ως μια μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών για σκοπούς διενέργειας του ελέγχου απομείωσης.  

Το ανακτήσιμο ποσό της Εταιρείας έχει προσδιοριστεί με βάση την αξία χρήσης. Για τους υπολογισμούς 

χρησιμοποιήθηκαν προβλέψεις ταμειακών ροών βασιζόμενες σε εγκεκριμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο 

χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς που καλύπτουν περίοδο ενός έτους, προβλέψεις ταμειακών ροών τεσσάρων 

επιπρόσθετων ετών καθώς και προβλέψεις πέραν της πενταετίας, στο διηνεκές. Οι ταμειακές ροές για τα έτη δύο έως πέντε, 

πραγματοποιήθηκαν από τη διοίκηση με βάση συγκεκριμένες λειτουργικές υποθέσεις για την αγορά, μεταξύ των οποίων 

υποθέσεις για ρυθμούς ανάπτυξης, προεξοφλητικά επιτόκια, εκτιμώμενες τιμές πωλήσεων και άμεσες δαπάνες. Για την 

προέκταση των ταμειακών ροών πέραν της πενταετίας (η περίοδος στο διηνεκές) χρησιμοποιήθηκε ρυθμός ανάπτυξης στο 

διηνεκές 1.8%. Οι υπόλοιπες σημαντικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι μέσο μικτό περιθώριο κέρδους 36,2% και 

προεξοφλητικό επιτόκιο 6.6% . 

Η διοίκηση καθόρισε το μικτό περιθώριο κέρδους με βάση αποδόσεις του παρελθόντος, προσδοκίες για την ανάπτυξη 

της αγοράς καθώς και προσδοκίες  για το κόστος των πρώτων υλών. Ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές αντανακλά τις 

προβλέψεις της διοίκησης. Οι προβλέψεις αυτές υπερβαίνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές που αναμένονται για τον κλάδο 

γενικά, λόγω της δυναμικής του χαρτοφυλακίου των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας.  

Η διοίκηση εκτιμά τα προεξοφλητικά επιτόκια χρησιμοποιώντας επιτόκια που αντανακλούν τις τρέχουσες εκτιμήσεις 

της αγοράς για τη μελλοντική αξία του χρήματος και τους συγκεκριμένους κινδύνους της Ελλάδας. 

Από τον έλεγχο απομείωσης που διενεργήθηκε για την υπεραξία δεν προέκυψε απομείωση. Η διοίκηση εκτιμά ότι 

κάθε πιθανή, λογική μεταβολή σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω βασικές υποθέσεις, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα η λογιστική 

αξία να υπερβεί το ανακτήσιμο ποσό. 

 

 

 



 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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4.   Ενσώματα πάγια στοιχεία 

     

 Οικό-

πεδα 

και 

κτίρια  

    

 Εγκατα-

στάσεις και 

μηχανολογικό

ς εξοπλισμός  

    

 Επαναχρησι-

μοποιούμενα 

εμπορευματο

-κιβώτια  

    

 

Ακινητο

-

ποιήσεις 

υπό 

εκτέλεσ

η  

    
 

Σύνολο  

      
 € 

εκατ.  
     € εκατ       € εκατ.       € εκατ.       € εκατ.  

Κόστος              

1-Ιαν-21………………………………   100,9  282,9  15,7  2,7  402,2 

Προσθήκες……………………………   3,4  11,4  0,2  7,3  22,3 

Πωλήσεις και διαγραφές………………   (1,5)  (21,9)  (1,1)  —  (24,5) 

Ανακατανομές…………………………   0,7  4,3  —  (5,1)  — 

31-Δεκ-21   103,6  276,8  14,8  4,9  400,1 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

χρήσης 
                    

1-Ιαν-21………………………………..   52,2   223,0   5,2   —   280,5 

Αποσβέσεις χρήσης…………………….   2,2   8,9   0,4   —   11,6 

Μεταφορές…………………………….. 

Απομειώσεις…………………………… 
  

1,3  

—   
  

3,0 

—  
  

 —                

— 
  

— 

— 
  

4,3 

— 

Πωλήσεις και διαγραφές………………   (1,0)   (21,7)   (0,2)   —   (22,9) 

31-Δεκ-21……………………………..   54,8   213,2   5,5   —   273,5 

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2021   48,7   59,9   10,4   2,7   121,7 

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2021   48,8   63,6   9,3   4,9   126,6 

 

 

Κόστος 

                                        

1-Ιαν-20………………………………   100,3  286,9  16,1  1,4  404,7 

Προσθήκες……………………………   —  4,8  0,6  4,7  10,2 

Πωλήσεις και διαγραφές………………   (0,1)  (11,5)  (1,1)  —  (12,7) 

Ανακατανομές…………………………   0,7  2,7  —  (3,4)  — 

31-Δεκ-20……………………………..   100,9  282,9  15,7  2,7  402,2 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

χρήσης 
           

1-Ιαν-20………………………………..   50,2  223,5  4,7  —  278,4 

Αποσβέσεις χρήσης…………………….   2,1  10,8  0,5  —  13,4 

Απομειώσεις……………………………  —  —  —  —  — 

Πωλήσεις και διαγραφές………………...   (0,1)  (11,2)  —  —  (11,3) 

31-Δεκ-20………………………………..   52,2  223,0  5,2  —  280,5 

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2020   50,1  63,4  11,4  1,4  126,3 

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020   48,7  59,9  10,4  2,7  121,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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    Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

     

 Οικό-

πεδα 

και 

κτίρια  

    

 Εγκατα-

στάσεις και 

μηχανολογικός 

εξοπλισμός  

    

 Επαναχρησι-

μοποιούμενα 

εμπορευματο-

κιβώτια  

    

 

Ακινητο-

ποιήσεις 

υπό 

εκτέλεση  

     Σύνολο  

       € εκατ.       € εκατ       € εκατ.       € εκατ.       € εκατ.  

Κόστος              

1-Ιαν-21………………………………   1,6  4,5  —  —  6,2 

Προσθήκες……………………………   0,2  0,5  —  —  0,7 

Πωλήσεις και διαγραφές………………   (0,2)  (0,3)  —  —  (0,5) 

31-Δεκ-21   1,7  4,7  —  —  6,4 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις χρήσης            

1-Ιαν-21………………………………..   0,9  2,2  —  —  3,1 

Αποσβέσεις χρήσης…………………….   0,5  1,1  —  —  1,6 

Πωλήσεις και διαγραφές………………   (0,1)  (0,3)  —  —  (0,4) 

31-Δεκ-21……………………………..   1,3  3,0  —  —  4,3 

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2021   0,7  2,3  —  —  3,0 

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2021   0,4  1,7  —  —  2,1 

 

 

Κόστος 

             

1-Ιαν-20………………………………   1,6   4,6  —  —  6,2 

Προσθήκες……………………………   0,1   0,2  —  —  0,3 

Πωλήσεις και διαγραφές………………   (0,1)   (0,2)  —  —  (0,3) 

31-Δεκ-20……………………………..   1,6   4,5  —  —  6,2 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις χρήσης            

1-Ιαν-20………………………………..   0,5  1.2  —  —  1.6 

Αποσβέσεις χρήσης…………………….   0,5  1,2  —  —  1,7 

Πωλήσεις και διαγραφές………………...   —  (0,1)  —  —  (0,2) 

31-Δεκ-20………………………………..   0,9  2,2  —  —  3,1 

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2020   1,2  3,4  —  —  4,6 

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020   0,7  2,3  —  —  3,0 

 

 

 

 Το 2021 και το 2020 η Εταιρεία δεν κατέγραψε απομειώσεις ενσώματων παγίων στοιχείων.  

                                          

 Στις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση την 31 Δεκεμβρίου 2021 περιλαμβάνονται προκαταβολές έναντι αγορών 

εξοπλισμού ύψους €1,4 εκατ. (2020: €0,1 εκατ).  

 

 Οι αποσβέσεις χρήσεως των ενσώματων παγίων και των δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων που 

συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €7,7 εκατ. (2020: €7,3 εκατ.), ενώ οι αποσβέσεις χρήσεως που 

συμπεριλαμβάνονται στο κόστος πωληθέντων ήταν €5,0 εκατ. (2020: €7,8 εκατ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Σελίδα 26 από 49 
 

Ετήσια Έκθεση 2021 

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

 

5.   Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

               Οι μεταβολές στα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 

          

    2021   2020 

    € εκατ.   € εκατ. 

Την 1 Ιανουαρίου           0,1            0,1 

Την 31 Δεκεμβρίου ..............................................................................................................................            0,1   0,1 

     

               Τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία αφορούν μη εισηγμένες μετοχές €0,1 εκατ. (2020: €0,1 εκατ.). Οι εύλογες 

αξίες των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ορίζονται με αναφορά σε χρηματιστηριακές τιμές, όταν αυτές είναι 

διαθέσιμες, ή με υπολογισμό προεξοφλημένων ταμειακών ροών, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες χρηματιστηριακές τιμές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.   Χρηματοοικονομικά μέσα 

 

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

2021         

    Λοιπά χρημ.     

    περιουσιακά  Λοιπά χρημ.   

        

στοιχεία  

μέσω   

περιουσιακά  

στοιχεία στο     

        

αποτελεσμάτων 

χρήσης   

αναπόσβεστο 

κόστος   Σύνολο 

Απαιτήσεις        € εκατ.   € εκατ.   € εκατ. 

Επενδύσεις ........................................................................................     0,1  —  0,1 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  .....................................................     —  50,4  50,4 

Χρηματικά διαθέσιμα .......................................................................     —  6,3  6,3 

Σύνολο  .............................................................................................     0,1  56,7  56,8 

 

 

 

 

               

           Υποχρεώσεις σε     

           αποσβεσμένο      

           κόστος    Σύνολο 

Υποχρεώσεις          € εκατ.   € εκατ. 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ...........................................................      78,5  78,5 

Δάνεια .......................................................................................................      1,2  1,2 

Σύνολο ......................................................................................................       79,7  79,7 

 

 

 

 

 



 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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2020         

        Λοιπά χρημ.        

    περιουσιακά  Λοιπά χρημ.   

        

στοιχεία  

μέσω   

περιουσιακά  

στοιχεία στο     

        

αποτελεσμάτων 

χρήσης   

αναπόσβεστο 

κόστος   Σύνολο 

Απαιτήσεις        € εκατ.   € εκατ.   € εκατ. 

Επενδύσεις ........................................................................................     0,1  —  0,1 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  .....................................................     —  50,6  50,6 

Χρηματικά διαθέσιμα .......................................................................     —  19,6  19,6 

Σύνολο  .............................................................................................                        0,1  70,2  70,3 

  

 

 

             

 

 

 

  

         

           Υποχρεώσεις σε     

           αποσβεσμένο      

           κόστος    Σύνολο 

Υποχρεώσεις           € εκατ.   € εκατ. 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ...........................................................      69,8  69,8 

Δάνεια .......................................................................................................      1,6  1,6 

Σύνολο ......................................................................................................       71,4  71,4 

 

Στις «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις», συμπεριλαμβάνεται όλο το κυκλοφορούν ενεργητικό εκτός από τα 

αποθέματα και τις προκαταβολές. 

 

 Αναφορικά με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία, ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από την ενδεχόμενη 

αδυναμία των αντισυμβαλλόμενων μερών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τα σχετικά συμβόλαια 

ή συμφωνίες. H Εταιρεία δεν έχει σημαντικής αξίας παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία. 
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7.   Αναβαλλόμενη φορολογία 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει έννομο δικαίωμα 

συμψηφισμού τρέχουσας φορολογικής απαίτησης με τρέχουσα φορολογική υποχρέωση και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι 

υπόκεινται στις ίδιες φορολογικές αρχές. Τα ακόλουθα ποσά, μετά από τους απαιτούμενους συμψηφισμούς εμφανίζονται στον  

ισολογισμό: 

   2021   2020   

    € εκατ.   € εκατ.   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:            

    Που θα τακτοποιηθούν μετά από 12 μήνες   .................................................................................    8,4   11,1   

    Που θα τακτοποιηθούν εντός 12 μηνών .......................................................................................    16,7   8,0   

  25,1  19,0  

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:      

    Που θα τακτοποιηθούν μετά από 12 μήνες  ..................................................................................    (4,9)   (0,3)  

    Που θα τακτοποιηθούν εντός 12 μηνών . .....................................................................................    (4,9)   —  

        (9,8)        (0,3)   

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  ......................................................................     15,3   18,8   

            

              Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης, μετά από 

συμψηφισμούς υπολοίπων που υπόκεινται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς, έχει ως ακολούθως: 
 

    2021   2020    

    € εκατ.   € εκατ.   

Την 1 Ιανουαρίου ..............................................................................................................................    18,8  23,7   

Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσης ..............................................................................................    (1,9)  (5,7)  

Μεταφορά στα ίδια κεφάλαια ...........................................................................................................    (1,6)  0,8  

Την 31 Δεκεμβρίου ..........................................................................................................................    15,3  18,8   
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               Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου έχει ως ακολούθως: 

     Λογιστικές          Μεταφε-    

      αποσβέσεις      Λοιπές   ρόμενες    

   επιπλέον    βραχυ-  φορολο-   

   των    πρόθεσμες  γικές   

      φορολογικών   Προβλέψεις 

 

απαιτήσεις   

Ζημίες/ 

(Κέρδη) 

 

Σύνολο 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις     € εκατ.   € εκατ.  

 

€ εκατ.   € εκατ. 

 

€ εκατ. 

                    Την 1 Ιανουαρίου 2020 ....................    5,1  11,7  5,4  —  22,2 

Μεταφορά στα αποτελέσματα 

χρήσης………………………..  0,1  (6,0) 

 

2,0  — 

 

(4,0) 

Μεταφορά στα ίδια 

κεφάλαια……………………..  —  

 

— 

 

0,8  — 

 

0,8 

Την 31 Δεκεμβρίου 2020  ...............    5,2  5,7  8,2  0,0  19,0 

           

Μεταφορά στα            

αποτελέσματα χρήσης ......................    2,4  (10,7)  19,7  —  6,6 

Μεταφορά στα ίδια 

κεφάλαια……………………..  —  —  (0,5)  — 

 

(0,5) 

Την 31 Δεκεμβρίου 2021 ................    2,7  (5,0)  27,3  0,0  25,1 

 

   
 

 

 
   

 
  

  

   

 

Λοιπές    

 

  

   βραχυ-     

   πρόθεσμες  Λοιπές   

     υποχρεώσεις   υποχρεώσεις  Σύνολο 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις   

 

€ εκατ.   € εκατ. 

 

€ εκατ. 

            Την 1 Ιανουαρίου 2020 .....................   2,0  (0,5)  1,5 

Μεταφορά στα αποτελέσματα 

χρήσης……………………….. 

 

(2,0)  0,2 

 

(1,8) 

Μεταφορά στα ίδια 

κεφάλαια…………………….. 

 

—  — 

 

— 

Την 31 Δεκεμβρίου 2020  ................   0,0  0,3  (0,3) 

       

Μεταφορά στα       

αποτελέσματα χρήσης .......................   (3,7)  (4,7)  (8,4) 

Μεταφορά στα ίδια 

κεφάλαια…………………….. 

 

1.1  — 

 

(1,1) 

Την 31 Δεκεμβρίου 2021 .................   (4,9)  (4,9)  (9,8) 
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8.   Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά την 31 Δεκεμβρίου αποτελούνταν από: 

 

      2021   2020 

         € εκατ.       € εκατ.  

 Μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί εισπρακτέοι……………………………………………….      1,2     1,2 

 Λοιπές μακροπρόθεσμες προπληρωμές/εγγυήσεις…………………………………………     0,2     0,2 

 Σύνολο λοιπών μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων…………………………       1,4     1,4 

 

Οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί εισπρακτέοι σχετίζονται κυρίως με τον διακανονισμό υπολοίπων πελατών, τα οποία 

αναμένεται να τακτοποιηθούν σύμφωνα με τους σχετικούς όρους διακανονισμού. 

 

9.   Αποθέματα          

            

                Τα αποθέματα την 31 Δεκεμβρίου αναλύονταν ως ακολούθως:             
        2021   2020 

         € εκατ.       € εκατ.  

 Έτοιμα προϊόντα…………………………………………………………………………….     19,02     11,1 

 Πρώτες ύλες και παραγωγή σε εξέλιξη……………………………………………………..     13,1     10,6 

 Αναλώσιμα………………………………………………………………………………….     3,7     3,9 

 Σύνολο αποθεμάτων……………………………………………………………………….     35,9     25,6 

 

 Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια του 2021 ανήλθε σε €240,9εκατ. (2020: 

€209,1εκατ. ). Κατά τη διάρκεια του 2021, υπήρξε πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα που αναγνωρίστηκε ως έξοδο ύψους 

€0,9 εκατ. (2020: €1,3 εκατ.), ενώ στην περίοδο 2021 δεν αντιστράφηκε ποσό πρόβλεψης €1,0 εκατ. (2020: €0,8 εκατ.). 

Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξίωση αποθεμάτων αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 
        2021   2020 

         € εκατ.       € εκατ.  

 Υπόλοιπο έναρξης χρήσης………………………………………………………………….     (2,3)     1,7 

 Πρόβλεψη Χρήσης………………………………………………………………………….     (0,9)     1,3 

 Χρησιμοποίηση πρόβλεψης…………………………………………………………………     1,0     (0,8) 

 Υπόλοιπο τέλους χρήσης…………………………………………………………………..     (2,2)     2,3 

 
10.   Εμπορικές απαιτήσεις 

 

              Οι εμπορικές απαιτήσεις την 31 Δεκεμβρίου αναλύονταν ως ακολούθως:   

  

 

 

2021 

  

 

 
2020 

     € εκατ.       € εκατ.  

 Εμπορικές απαιτήσεις………………………………………………………………….  123,4     111,8 

 Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες……………………………………………  (43,6)     (48,6) 

 Μείον: προβλέψεις εκπτώσεων και επιστροφών………………………………………..  (36,2)  (26,8) 

 Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων…………………………………………………….  43,5     36,4 

 Η πιστωτική περίοδος που δίδεται στους πελάτες κυμαίνεται σε σταθμισμένη βάση μεταξύ 45 και 60 ημερών ανάλογα 

με το κανάλι δραστηριοποίησης του πελάτη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2021, οι πελάτες δεν επιβαρύνθηκαν με τόκους 

για τις καθυστερήσεις των πληρωμών τους.  
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 Στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται εμπορικές απαιτήσεις από εταιρίες του Ομίλου ύψους €3,3 εκατ.(2020: 

€3,6 εκατ.) 

 Η Εταιρεία δημιουργεί πρόβλεψη για όλες τις απαιτήσεις που θεωρούνται μη-εισπράξιμες σε μεμονωμένη βάση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Πριν αποδεχθεί ένα νέο πελάτη, η Εταιρεία ερευνά την πιστοληπτική 

ικανότητα του πελάτη (συνήθως μέσω εξωτερικών συνεργατών) και καθορίζει τα πιστωτικά όρια για τον κάθε πελάτη. Η 

πιστοληπτική ικανότητα των πελατών παρακολουθείται σε σταθερή βάση και τα πιστωτικά όρια αναπροσαρμόζονται 

αναλόγως. Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο καλύπτεται από πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης 

χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως περιγράφονται στη Σημείωση 23. 

 Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

    2021   2020 

     € εκατ.       € εκατ.  

 Εισπρακτέες εντός πιστωτικής περιόδου………………………………………………  27,7     24,5 

 Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες εντός της πιστωτικής περιόδου………….. (1,7)  (1,1) 

 Εισπρακτέες μετά τη λήξη της πιστωτικής περιόδου………………………………….  54,1     60,5 

 Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες μετά τη λήξη της πιστωτικής περιόδου…..  (41,9)     (47,4) 

 Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων…………………………………………………….  38,2     36,4 

 

 Την 31 Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία κατείχε εξασφαλίσεις με τη μορφή υποθηκών, τραπεζικών εγγυήσεων, έναντι 

εμπορικών απαιτήσεων ύψους €22,4 εκατ. (2020: €49,0 εκατ.).  

 Την 31 Δεκεμβρίου 2021, οι εμπορικές απαιτήσεις ύψους €11,9 εκατ. (2020: €13,0 εκατ.) ήταν απαιτητές μετά τη 

λήξη της πιστωτικής περιόδου αλλά μη απομειωμένες. Στις εμπορικές αυτές απαιτήσεις περιλαμβάνονται εμπορικές απαιτήσεις 

από εταιρίες του ομίλου ύψους -€0,2 εκατ (2020: €0,3 εκατ.). Η ενηλικίωση αυτών των εμπορικών απαιτήσεων είναι η 

ακόλουθη: 

    2021   2020 

     € εκατ.       € εκατ.  

 Μέχρι 3 μηνών……………………………………………………………………………   9,6     7,2 

 Μεταξύ 3 και 6 μηνών……………………………………………………………………   (0,0)     0,7 

 Μεταξύ 6 και 9 μηνών……………………………………………………………………  0,1     0,2 

 Πάνω από 9 μήνες………………………………………………………………………... 2,3     4,9 

    11,9     13,0 

 

 Την 31 Δεκεμβρίου 2021, εμπορικές απαιτήσεις ύψους €41,9 εκατ. (2020: €47,5 εκατ.) που ήταν εισπρακτέες μετά 

τη λήξη της πιστωτικής περιόδου είτε ήταν απομειωμένες, είτε σχηματίστηκε πρόβλεψη εις βάρος τους. Η ενηλικίωση αυτών 

των απαιτήσεων είναι η ακόλουθη: 

    2021   2020 

     € εκατ.       € εκατ.  

 Μέχρι 3 μηνών……………………………………………………………………………   0,2                   0,2    

 Μεταξύ 3 και 6 μηνών……………………………………………………………………   0,2                  0,2  

 Μεταξύ 6 και 9 μηνών……………………………………………………………………  0,1                  0,1  

 Πάνω από 9 μήνες………………………………………………………………………... 41,5                47,0  

    41,9                47,5  

 

 Η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης ήταν ως εξής: 



 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 
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    2021   2020 

     € εκατ.       € εκατ.  

 Την 1η Ιανουαρίου………………………………….…………………………………………. (48,6)  (50,5) 

 Διαγραφές επισφαλών πελατών …………….………………………………………………… 6,7  1,3 

 Αύξηση των προβλέψεων που δεν αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης………,……... (9,3)  (0,8) 

 Αντιστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων ..………………………………...………,……... 6,1  1,4 

 Την 31 Δεκεμβρίου …………………………………..……………………………………….  (45,1)     (48,6) 

 

 Η καταχώρηση και αντιστροφή της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις καταχωρούνται στα λειτουργικά έξοδα. 

 
11.   Λοιπές απαιτήσεις 

 
 Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω όπως αυτές διαμορφώθηκαν την 31 Δεκεμβρίου: 

  2021   2020 

   € εκατ.       € εκατ.  

Προκαταβολές………………………………………………………………………………. 2,1     1,5 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (βλέπε Σημείωση 26)…….…………………………… 4,7     4,2 

Λοιπές απαιτήσεις………..…………………………………….…………………………… 21,8     9,6 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων…..…………………………………………………………... 28,7     15,4 

 

 Οι απαιτήσεις από εταιρείες του Ομίλου και συνδεδεμένα μέρη, καθαρές από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, 

αναλύονται ως ακολούθως: 

    2021   2020 

     € εκατ.       € εκατ.  

 Εισπρακτέες εντός πιστωτικής περιόδου…………………………………………………... 4,7     4,0 

 Εισπρακτέες μετά τη λήξη της πιστωτικής περιόδου………………………………………. 0,0     0,1 

 Συνολικές απαιτήσεις από εταιρείες του Ομίλου και συνδεδεμένα μέρη……………… 4,7     4,1 

 

 Οι λοιπές απαιτήσεις, αναλύονται ως ακολούθως: 

  2021   2020 

   € εκατ.       € εκατ.  

Απαιτήσεις από προωθητικές ενέργειες……………………………………………………. 1,4                 3,9  

Επιστροφή φόρου .…………………………………………….…………………………… —     — 

Λοιπά ..................………..…………………………………….…………………………… 9,9     5,7 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων…..…………………………………………………………... 11,2     9,6 

 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2021, οι απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη ύψους €0,0 εκατ. (2020: €0,1 εκατ.) ήταν μετά τη 

λήξη της πιστωτικής περιόδου αλλά μη απομειωμένες, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα ποσά αυτά θεωρούνται ανακτήσιμα. Η 

ενηλικίωση αυτών των απαιτήσεων από τα συνδεδεμένα μέρη είναι η ακόλουθη: 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Σελίδα 33 από 49 
 

Ετήσια Έκθεση 2021 

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

 

    2021   2020 
     € εκατ.       € εκατ.  

 Μέχρι 3 μηνών……………………………………………………………………………   —     — 

 Μεταξύ 3 και 6 μηνών……………………………………………………………………   —   — 

 Μεταξύ 6 και 9 μηνών……………………………………………………………………  0,0     0,1 

    0,0     0,1 

 

12.   Χρηματικά διαθέσιμα 

 

 Τα χρηματικά διαθέσιμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 ανέρχονταν σε €6,3 εκατ. και €19,6 εκατ. 

αντίστοιχα, και αποτελούνται από τραπεζικές καταθέσεις. 

 

13.   Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις              

                

              Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις την 31 Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως:              
    2021   2020 
     € εκατ.       € εκατ.  

 Εμπορικές υποχρεώσεις…………………………………………….............................................  30,3     21,2 

 Δεδουλευμένα έξοδα…………………………………………………………………………….. 15,9     11,1 

 Υποχρεώσεις σε εταιρείες του Ομίλου και συνδεδεμένα μέρη (βλέπε Σημείωση 26)   ………... 28,1     16,0 

 Υποχρεώσεις  εγγυοδοσίας   ……………………………………………………………………. 6,6     6,5 

 Φόρος εισοδημάτος……………………………………………………………………………… 3,3  4,3 

 Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις & υποχρεώσεις εργοδοτικών εισφορών…………………….. 6,0     5,0 

 Τόκοι πληρωτέοι από δάνεια…………………………………………………………………….  —   — 

 Αποδοχές και λοιπές αμοιβές προσωπικού πληρωτέες………………………………………….  2,6     4,1 

 Βραχυπρόθεσμο μέρος προβλέψεων για παροχές προσωπικού (βλέπε Σημείωση 14)…………. 7,3     4,2 

 Λοιπές υποχρεωσεις………………………………………………………………………………. 10,8     1,3 

 Σύνολο εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων………………………………………………… 110,9     73,7 

 

 

14.   Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
 Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως: 

    2021   2020 
         € εκατ.       € εκατ.  

 Αποζημιώσεις αποχώρησης από την υπηρεσία……………………………...   24,1     22,4 

 Πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων……………………………………   0,8     0,8 

 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις……………………………………...   (0,9)     0,1 

 Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων………………………... 24,0                                                23,4  
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Παροχές προσωπικού 

 Οι παροχές προσωπικού κατά την 31 Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως: 

      2021  2020 

 Προγράμματα καθορισμένων παροχών       € εκατ.  € εκατ. 

          

 Αποζημιώσεις αποχώρησης από την υπηρεσία………………………………  24,2                          22,4  

 Σύνολο προγραμμάτων καθορισμένων παροχών………………………….   24,2                          22,4  

 

Λοιπές παροχές προσωπικού          

    2021  2020 

    € εκατ.  € εκατ. 

 Πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων……………………………………   0,8     0,8 

 Λοιπές παροχές προσωπικού………………………………………………..   7,3     4,2 

 Σύνολο λοιπών παροχών προσωπικού…………………………………….   8,1     5,0 

 Σύνολο υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό………………………….   32,2     27,5 

 

 Οι υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό κατά την 31 Δεκεμβρίου κατανεμήθηκαν σε βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες ως ακολούθως: 

      2021  2020 
        € εκατ.  € εκατ. 

 Βραχυπρόθεσμο μέρος………………………………………………………    7,3     4,2 

 Μακροπρόθεσμο μέρος……………………………………………………...    25,0     23,3 

 Σύνολο υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό………………………….   32,2     27,5 

 

 Οι εργοζόμενοι της Coca-Cola Τρία ‘Εψιλον δικαιούνται αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία, βάσει του 

χρόνου υπηρεσίας, της θέσης τους στην Εταιρεία και των αποδοχών τους. Η Εταιρεία επίσης παρέχει πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών. 

Συμφωνία των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών στο προσωπικό:      2021  2020 
      € εκατ.  € εκατ. 

 Παρούσα αξία υποχρέωσης παροχών την 1 Ιανουαρίου…………………   22,4   19,2 

 Κόστος υπηρεσίας………………………………………………………...   0,9   0,8 

 Χρηματοοικονομικό κόστος………………………………………………   0,1   0,2 

 Μετακινήσεις εργαζομένων……………………………………………….  (0,5)   (0,3) 

 Περικοπές/διακανονισμοί…………………………………………………   0,9   1,2 

 Προσαρμογή πρόβλεψης…………………………………………………. 

Καταβολές παροχών……………………………………………………….  

0,6 

(3,0) 
  

0.0                   

   (2,2) 

 Αναλογιστική ζημία/(κέρδος)-χρηματοοικονομικές παραδοχές………….. 

Αναλογιστική ζημία/(κέρδος)-δημογραφικές παραδοχές…………………. 

(2,0) 

4,0 
  

                     2,1 

0,0  

 Αναλογιστική ζημία-εμπειρικές παραδοχές……………………………….   0,7   1,4 

 Παρούσα αξία υποχρέωσης παροχών την 31 Δεκεμβρίου………………   24,2   22,4 

  

 Οι υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών προσωπικού κατά την 31 Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως: 



 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  
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 2021  2020 
  € εκατ.  € εκατ. 

 Παρούσα αξία υποχρεώσεων………………………………………………..                         24,2                           22,4  

 Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών προσωπικού……………………..                         24,2                          22,4 

 

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

  2021   2020 
      € εκατ.  € εκατ. 

 Την 1 Ιανουαρίου…………………………………………………   22,5   19,3 

 Αναγνωρισθέν έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης…   1,5   1,9 

 Καταβολές παροχών………………………………………………   (3,0)   (2,2) 

 Αναλογιστική ζημία/(κέρδος) αναγνωρισμένη στα λοιπά συνολικά έσοδα…. 3,2                         3,5  

 Την 31 Δεκεμβρίου………………………………………………   24,2   22,5 

 

 Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο προσωπικό, 

αποτελούνταν από τα κάτωθι στοιχεία για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου: 

  2021  2020 
      %  % 

 Προεξοφλητικό επιτόκιο……………………………………………….                            1,00                            0,50  

 Ποσοστό αύξησης αποδοχών 2019-2021………………………………                           1,50                            1,50  

 Ποσοστό αύξησης αποδοχών μετά το 2021……………………………                            1,50                            1,50  

 Πληθωρισμός τιμών……………………………………………………                           2,00                            1,40  

 

 Εάν είχε χρησιμοποιηθεί επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021, διατηρώντας όλες τις 

άλλες παραδοχές σταθερές, τότε η υποχρέωση καθορισμένων παροχών θα ήταν χαμηλότερη περίπου κατά 7,4%.  

 Εάν είχε χρησιμοποιηθεί επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% χαμηλότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021, διατηρώντας όλες τις 

άλλες παραδοχές σταθερές, τότε η υποχρέωση καθορισμένων παροχών θα ήταν υψηλότερη περίπου κατά 8,2%. 

 Το έξοδο που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αποτελούταν από τα κάτωθι στοιχεία για τις 

χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου:   

      2021  2020 
      € εκατ.  € εκατ. 

 Τρέχον κόστος υπηρεσίας………………………………………………   0,9   0,8 

 Χρηματοοικονομικό κόστος……………………………………………   0,1   0,2 

 Περικοπές / διακανονισμοί……………………………………………..    0,9   1,2 

 Μετακινήσεις εργαζομένων…………………………………………….   (0,5)   (0,3) 

 Σύνολο………………………………………………………………….   1,5   1,9 

 

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

στο κόστος πωληθέντων και στα λειτουργικά έξοδα. 
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Προγράμματα καθορισμένων εισφορών  

 Το έξοδο που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για το 2021 για τα προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών ήταν €1,5 εκατ. (2020: €1,9εκατ.). Το έξοδο αυτό περιλαμβάνεται στις αποδοχές προσωπικού και 

καταχωρείται στο κόστος πωληθέντων και στα λειτουργικά έξοδα. 

 

15.   Μισθώσεις 

 

 Οι μισθώσεις οι οποίες αναγνωρίζονται στον ισολογισμό μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, αφορούν κυρίως οχήματα 

και κτίρια. Η διάρκεια των μισθώσεων διαπραγματεύται μεμονωμένα και περιλαμβάνει μεγάλο εύρος διαφορετικών όρων και 

προϋποθέσεων, με σκόπο τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής ευελιξίας στo πλαίσιo διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων 

που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις της Εταιρείας παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

        2021   2020 
         € εκατ.       € εκατ.  

 Οικόπεδα και κτίρια ………………………………………………………………………….     0,4     0,7 

 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός …………………………………………………..…………..     1,7     2,3 

 Σύνολο δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων ...………………………………...     2,1   3,0 

 

        2021   2020 
         € εκατ.       € εκατ.  

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μίσθωση ………………………………………………….     1,0     1,6 

 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μίσθωση ……………………………………..…………..     1,2     1,6 

 Σύνολο υποχρεώσεων από μίσθωση ………………………...……………………………….     2,2   3,2 

 

 

16.   Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο 

   Αριθμός         

    μετοχών   Μετοχικό  Αποθεματικό   

    (εγκεκριμένες    κεφάλαιο  υπέρ το άρτιο   

    

και 

εκδοθείσες)   € εκατ. 

 

€ εκατ.   

1 Ιανουαρίου 2020 ........................................................................................    411.663  41,2  61,5  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 ....................................................................    411.663  41,2  61,5   

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου………………………………………….  93.613  9,3  -  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021…………………………………………….  505.276  50,5  61,5  

        

 

 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχεται στο ποσό των €50,5 εκατ. και  στις 31 

Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν στο ποσό των €41,2 εκατ., διαιρούμενο σε 505.276 μετοχές, ονομαστικής αξίας €100,00 η κάθε 

μία. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Σελίδα 37 από 49 
 

Ετήσια Έκθεση 2021 

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που συνήλθε την 18η Οκτωβρίου 2021, το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, συνεπεία συγχώνευσης δι’  απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

“ΤΣΑΚΙΡΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-SNACKS-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. 

 
Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. και δίνει στον 

κάτοχο το δικαίωμα σε μερίσματα διανεμηθέντα από την Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. 

 

 

17.   Λοιπά αποθεματικά 

 
Τα αποθεματικά της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου είχαν ως ακολούθως: 

        2021   2020 
         € εκατ.       € εκατ.  

 Λοιπά αποθεματικά               

   Αφορολόγητο αποθεματικό………………………………………………………………     163,6     163,3 

   Αποθεματικό αντιστάθμισης κινδύνου…………………………………………………..      3,3     0,3 

   Τακτικό αποθεματικό…………………………………………………………………….     0,2     0,2 

 Σύνολο λοιπών αποθεματικών…………………………………………………………...      167,1     163,8 

 Σύνολο αποθεματικών…………………………………………………………………….     167,1   163,8 

 

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. 

Για το 2021 στο Αφορολόγητο αποθεματικό ύψους €159,6 εκατ. περιλαμβάνεται  ποσό €0,3 εκατ. από την 

συγχώνευση δι’  απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΣΑΚΙΡΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ-SNACKS-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Το εν λόγω αποθεματικό του Ν. 

1828/1989 μεταφέρεται  βάσει του άρθρου 54, Ν. 4172/2013. 

 

Αποθεματικό αντιστάθμισης 

 Το αποθεματικό αντιστάθμισης απεικονίζει τις αλλαγές στην εύλογη αξία των παραγώγων χρηματοοικονομικών 

μέσων για τα οποία εφαρμόζεται η λογιστική για αντιστάθμιση ταμειακών ροών, μειωμένο κατά τον αναβαλλόμενο φόρο που 

σχετίζεται με αυτά τα υπόλοιπα. 

Τακτικό αποθεματικό 

 Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και δεν μπορεί να διανεμηθεί.  
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18.   Συνολικά λειτουργικά έξοδα 

 
  (α)         Τα  λειτουργικά έξοδα για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου αποτελούνταν από: 

    2021   2020 
     € εκατ.       € εκατ.  

 Έξοδα από υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (βλέπε Σημείωση 26)…. …………. 7,2   - 

 Έξοδα διάθεσης……………………………………………………………………… 63,9     55,1 

 Έξοδα διανομής……………………………………………………………………… 32,6     27,5 

 Έξοδα διοίκησης……………………………………………………………………… 35,1     21,3 

 Σύνολο λειτουργικών εξόδων………………………………………………………..  138,9     103,8 

 

  (β)        Κόστος προσωπικού 

 Το κόστος προσωπικού που περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων, στα λειτουργικά έξοδα και στα έξοδα 

αναδιάρθρωσης αναλύεται ως ακολούθως: 

    2021   2020 
     € εκατ.    € εκατ.  

 Μισθοί και ημερομίσθια…………………………………………………………….   48,2  44,6 

 Εργοδοτικές εισφορές ………………………………………………………………  8,7  10,5 

 Συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού………………………………………… 7,5  6,2 

 Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία…………………………………………... 1,1  2,0 

 Σύνολο κόστους προσωπικού……………………………………………………... 65,5  63,3 

 

 Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης κατά το 2021 ήταν 1.464 (2020: 1.491). 

19.   Έξοδα αναδιάρθρωσης 

 
 Στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου της, η Εταιρεία ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το έτος 2021 από τις 

οποίες προέκυψαν έξοδα συνολικού ύψους €0,5 εκατ. (2020: €2,0 εκατ.) προ φόρων. 

 

20.   Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

 Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου αναλύονταν ως ακολούθως: 

    2021   2020 

     € εκατ.     € εκατ.  

 Χρεωστικοί τόκοι προς τρίτους………………….…………………………… 0,5   0,4 

 Χρεωστικοί/(Πιστωτικοί) τόκοι από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (βλέπε Σημείωση 26)…… (0,2)   1,1 

 Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα………………………………………….  0,3   1,5 
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21.   Φορολογία 

 
 Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε με την 

εφαρμογή  του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή που ισχύει στην Ελλάδα ως ακολούθως: 

             

    2021   2020    

    € εκατ.   € εκατ.   

Κέρδη προ φόρων βάσει της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης .................................    27,2    19,5   

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά…………………………………………   0   0   

Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με φορολογικό συντελεστή 22% ............................    (6,0)   (4,7)   

Αναλογούν φόρος που αντιστοιχεί σε δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ....    (4,4)   (2,4)   

Λοιπά ...............................................................................................................................    0,3   (9,5)  

Φόρος εισοδήματος βάσει της κατάστασης αποτελεσμάτων   (10,1)   (16,6)   

 

 

                  Κατά τη διάρκεια του 2015, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για την «Ανάκτηση Κρατικών Ενισχύσεων που 

χορηγήθηκαν με την σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών  των άρθρων 2 & 3 Ν.3220/2004, άρθρο 169 παρ.1 του 

Ν.4099/2012 και της ΠΟΛ 1231/2013». Στην Εταιρεία καταλογίστηκε για καταβολή το ποσό των €4,2 εκατ. (κεφάλαιο και 

τόκοι). Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 με πρόσθετο φόρο εισοδήματος ύψους €4,2 

εκατ., ο οποίος πληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2015. Η Εταιρεία είχε προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια για το σύνολο του 

ποσού αυτού. Η απόφαση έχει τελεσιδικήσει και η εταιρεία δικαιούται επιστροφή βάσει του ΑΦΕΚ 

/1159/1/5/1/2017/1159/1074/1.               

 

Ο φόρος εισοδήματος για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου αναλύεται ως ακολούθως: 

 

    2021   2020   

    € εκατ.   € εκατ.   

Φόρος εισοδήματος ..........................................................................................................   (9,7)  (10,9)  

Αναβαλλόμενος φόρος (βλέπε Σημείωση 7) ....................................................................   (1,9)  (5,7)  

Αναβαλλόμενος φόρος – Επίδραση λόγω αλλαγής φορολογικών συντελεστών .............    1,6   —  

Σύνολο φόρων εισοδήματος   (10,1)   (16,6)       

  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

 

                Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για την χρήση του 2010. Κατ’ εφαρμογή σχετικών 

φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) 

της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 

(επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για την 

χρήση 2010 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2017, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν 

μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. 

Από τη χρήση 2011 έως και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, των 

οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο 

δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνταν να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 

του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 (χρήσεις 2011 έως 2013) και παρ. 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 (έτη 2014 και 

μετά). Για τις χρήσεις από 1.1.2016 και μετά η διενέργεια του ελέγχου αυτού είναι προαιρετική. Το ως άνω πιστοποιητικό 
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εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία 

«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», που συνοδεύεται από το Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Όπως 

προβλέπεται με την ΠΟΛ.1124/2015 και την τροποποίησή της με την ΠΟΛ. 1108/2017 και την ΠΟΛ.1067/2018, το αργότερο 

έως την τελευταία ημέρα του δέκατου μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου,  η προαναφερθείσα Έκθεση 

και το οικείο Προσάρτημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από τον Ορκωτό ελεγκτή ή την ελεγκτική 

Εταιρεία.  

Για τις χρήσεις 2011 έως 2020, ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης διενεργήθηκε από την ελεγκτική 

εταιρεία  PricewaterhouseCoopers Α.Ε. από την οποία και έλαβε την «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης». Από τον έλεγχο 

αυτό δεν προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίστηκαν στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

Για τη χρήση 2021 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021. Αν μέχρι 

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα 

ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

22.   Μετοχές παρακρατούμενες για προγράμματα παροχών μετοχικών τίτλων 

 
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα παροχών μετοχικών τίτλων, το Coca-Cola HBC Πρόγραμμα Παροχής 

Μετοχών, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα παροχής μετοχικών τίτλων στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι που 

πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν 1% έως 15% του 

μισθού τους σε κοινές μετοχές της Coca-Cola Hellenic συνεισφέροντας στο πρόγραμμα σε μηνιαία βάση. Η Εταιρεία 

αντιστοιχεί τις εισφορές των υπαλλήλων με μία ετήσια εργοδοτική εισφορά που ανέρχεται σε ποσοστά έως 5% του μισθού 

τους, η οποία γίνεται τον Δεκέμβριο και οι αντίστοιχες μετοχές που αγοράζονται τον Δεκέμβριο κατοχυρώνονται άμεσα.  

Η χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε €0,2 

εκατ. (2020: €0,3 εκατ.)  

23.   Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: στον κίνδυνο αγοράς 

(συμπεριλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου, του κινδύνου διακύμανσης επιτοκίων, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον 

κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο κεφαλαίου. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εστιάζει στην αστάθεια 

των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τα πιθανά δυσμενή αποτελέσματα στις ταμειακές ροές της 

Εταιρείας. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για να αντισταθμίσει την έκθεσή της σε ορισμένους 

κινδύνους. 

 Η διαχείριση κινδύνου πραγματοποιείται από το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών κινδύνων 

του Ομίλου με έναν ελεγχόμενο τρόπο, σύμφωνο με τις εγκεκριμένες πολιτικές του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Τμήμα 

Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων προσδιορίζει, αξιολογεί και αντισταθμίζει τους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 
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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 εκτίθεται σε κίνδυνο από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφορικά με μελλοντικές εμπορικές 

συναλλαγές, αναγνωρισμένα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που πραγματοποιούνται σε διαφορετικά 

νομίσματα από το λειτουργικό της νόμισμα. Η Εταιρεία συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί πράξεων 

συναλλάγματος προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος του συναλλαγματικού κινδύνου. Η πλειοψηφία των συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης επί πράξεων συναλλάγματος έχουν ημερομηνίες λήξης μικρότερες του έτους κατά τη λήξη της 

χρήσης και ως εκ τούτου τα κέρδη ή οι ζημίες από τις πράξεις αυτές θα μεταφερθούν από το αποθεματικό αντιστάθμισης στα 

αποτελέσματα χρήσης σε διάφορες ημερομηνίες κατά την επόμενη χρήση.  

 Η διοίκηση έχει υιοθετήσει ως πολιτική και απαιτεί από την Εταιρεία να διαχειρίζεται τον συναλλαγματικό κίνδυνο 

έναντι στο λειτουργικό της νόμισμα. Για τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου που προέρχεται από μελλοντικές 

εμπορικές συναλλαγές και από αναγνωρισμένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, η Εταιρεία χρησιμοποιεί συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης επί πράξεων συναλλάγματος, οι συναλλαγές των οποίων πραγματοποιούνται από το τμήμα διαχείρισης 

διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές 

εμπορικές συναλλαγές ή αναγνωρισμένες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις είναι εκφρασμένες σε νόμισμα διαφορετικό από το 

λειτουργικό νόμισμα της οντότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου του τμήματος διαχείρισης διαθεσίμων και 

χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου είναι να αντισταθμίζει από 25% έως και 80% των αναμενόμενων χρηματικών ροών 

των σημαντικών συναλλαγών σε κάθε ξένο νόμισμα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Η Εταιρεία προσδιορίζει τα σχετικά 

συμβόλαια με το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου ως μέσα αντιστάθμισης 

εύλογης αξίας ή αντιστάθμισης ταμειακών ροών.  

 Δεν υπάρχουν σημαντικά κέρδη ή ζημίες από συναλλαγματικές ισοτιμίες για την περίοδο που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2021 και 2020.  

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 2021 αναφορικά με κάθε κατηγορία 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι η λογιστική αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων, όπως εμφανίζεται 

στον ισολογισμό.  

 

Όταν παρέχεται πίστωση στους πελάτες, η πιστοληπτική τους ικανότητα εκτιμάται συνήθως μέσω εξωτερικών 

συνεργατών και ιστορικής εμπειρίας, με αποτέλεσμα τα πιστωτικά όρια να ορίζονται αναλόγως. Περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο παρουσιάζονται στις Σημειώσεις 10 και 11. Η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην 

υπογραφή σύμβασης για λήψη υπηρεσιών ασφάλισης μέρους των εμπορικών απαιτήσεών της με σκοπό να περιορίσει τον 

πιστωτικό κίνδυνο. 

Αναφορικά με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από την ενδεχόμενη αδυναμία 

των αντισυμβαλλόμενων μερών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τα σχετικά συμβόλαια ή 

συμφωνίες. Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας για κάθε παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο είναι η λογιστική 

αξία του παραγώγου. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικής αξίας παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία. 
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Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται ενεργά τον κίνδυνο ρευστότητας, προκειμένου να διασφαλίσει την επάρκεια διαθεσίμων 

προς κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δεσμεύσεών της. Τραπεζικές υπεραναλήψεις και τραπεζικές 

διευκολύνσεις, δεσμευμένες και μη, χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαχειριστεί ο κίνδυνος αυτός. 

 Την τελική ευθύνη για τη διαχείριση ρευστότητας την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει 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.  

 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 2021. 

     € εκατ.       € εκατ.       € εκατ.       € εκατ.  

     μέχρι 1 έτος       μεταξύ 1-2 έτη       μεταξύ 2-5 έτη       5+ έτη  

 Δάνεια και τόκοι   —  —  —  — 

 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   78,5  —  —  — 

 Την 31 Δεκεμβρίου 2021 78,5  —  —  — 

                              

 Δάνεια και τόκοι —  —  —  — 

 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   69,8  —  —  — 

 Την 31 Δεκεμβρίου 2020 69,8  —  —  — 

 
Κίνδυνος κεφαλαίου 

 Οι στόχοι της Εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητά της να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά 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 εκδώσει μετοχές, να προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων στους μετόχους ή να επιστρέψει κεφάλαιο στους 

μετόχους. 

 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. Ο δείκτης αυτός την 31 Δεκεμβρίου 

2021 και 2020 είχε ως ακολούθως: 

  2021   2020 

     € εκατ.    € εκατ.  

 Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων  —  — 

 Μείον: Καθαρά χρηματικά διαθέσιμα (βλέπε Σημείωση 12)   (6,3)  (19,6) 

 Καθαρό ποσό δανεισμού   (6,3)  (19,6) 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   177,3  153,3 

 Σύνολο κεφαλαίου   171,0  133,7 

 Δείκτης καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια   -4%  -15% 
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Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

 Όσον αφορά χρηµατοοικονοµικά µέσα µε τη µορφή χρηµατικών διαθεσίµων, καταθέσεων, επενδύσεων 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. 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων  

 Α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

31 Δεκεμβριου 2021 

    

  Ακαθάριστο 

ποσό   

 χρηματοοικο-

νομικών  

 περιουσιακών  

 στοιχείων   

    

  Ακαθάριστο 

ποσό  

 

συμψηφισθέντων  

 χρηματοοικο-

νομικών  

 υποχρεώσεων  

 στον ισολογισμό   

    

  Καθαρό ποσό  

 

χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών   

 στοιχείων  

 στον ισολογισμό  

     € εκατ.       € εκατ.       € εκατ.  

 Εμπορικές απαιτήσεις   51,6  (8,0)  43,5 

 Σύνολο   51,6  (8,0)  43,5 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2020 

    

  Ακαθάριστο ποσό   

 χρηματοοικο-

νομικών  

 περιουσιακών  

 στοιχείων   

    

  Ακαθάριστο ποσό  

 συμψηφισθέντων  

 χρηματοοικονομικών  

 υποχρεώσεων  

 στον ισολογισμό   

    

  Καθαρό ποσό  

 χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών   

 στοιχείων  

 στον ισολογισμό  

     € εκατ.       € εκατ.       € εκατ.  

 Εμπορικές απαιτήσεις   42,2  (5,7)  36,5 

 Σύνολο   42,2  (5,7)  36,5 
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Β) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

31 Δεκεμβρίου 2021 

 

    

  Ακαθάριστο 

ποσό  

 

χρηματοοικο-

νομικών  

 

υποχρεώσεων   

    

  Ακαθάριστο ποσό  

 συμψηφισθέντων  

 

χρηματοοικονομικώ

ν  

 περιουσιακών 

στοιχείων  

 στον ισολογισμό   

    

  Καθαρό ποσό  

 

χρηματοοικονομικώ

ν  

 υποχρεώσεων  

 στον ισολογισμό   

     € εκατ.       € εκατ.       € εκατ.  

 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   118,9  (8,0)  110,9 

 Σύνολο   118,9  (8,0)  110,9 

 

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

    

  Ακαθάριστο ποσό  

 χρηματοοικο-

νομικών  

 υποχρεώσεων   

    

  Ακαθάριστο ποσό  

 συμψηφισθέντων  

 χρηματοοικονομικών  

 περιουσιακών 

στοιχείων  

 στον ισολογισμό   

    

  Καθαρό ποσό  

 χρηματοοικονομικών  

 υποχρεώσεων  

 στον ισολογισμό   

     € εκατ.       € εκατ.       € εκατ.  

 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   79,4  (5,7)  73,7 

 Σύνολο   79,4  (5,7)  73,7 

 

 

24.   Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 

Σε σχέση με την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού της 25ης Ιανουαρίου 2002, ένας από τους 

ανταγωνιστές της εταιρίας μας κατέθεσε αγωγή ζητώντας αποζημίωση ύψους €7,7 εκατ. Το δικαστήριο εκδίκασε την υπόθεση 

στις 21 Ιανουαρίου 2009 και απέρριψε την αγωγή. Ο ενάγων άσκησε έφεση κατά της απόφασης και στις 9 Δεκεμβρίου 2013 

το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση του ενάγοντος. Δυνάμει της υπ’αρ. 55683/2012 πράξης απόσχισης η Εταιρεία 

απορρόφησε τον κλάδο παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α.Ε. και 

ανέλαβε τη δίκη. Ο ενάγων δεν προχώρησε σε προσβολή της απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία έχει πλέον καταστεί 

αμετάκλητη. Ο ίδιος ενάγων κατέθεσε στις 19 Απριλίου 2014 νέα αγωγή κατά της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης 

Α.Ε. διεκδικώντας αποζημίωση ύψους €7,5 εκατ. εγείροντας ισχυρισμούς περί αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς της Coca-

Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α.Ε. μεταξύ των ετών 1994 και 2013. Οι δύο αγωγές επικαλύπτουν μερικώς η μία την 

άλλη ως προς την χρονική περίοδο για την οποία ο ενάγων διεκδικεί αποζημίωση. Δυνάμει της υπ’αρ. 55683/2012 πράξης 

απόσχισης η υπόθεση αυτή συνεχίστηκε από την Εταιρεία. Η νέα αυτή αγωγή ορίσθηκε να εκδικασθεί στις 17 Ιανουαρίου 

2019. Εν τω μεταξύ, στις 21/12/2018 επεδόθη στην Εταιρεία δήλωση παραίτησης του ενάγοντος από την εν λόγω αγωγή, και 

ως εκ τούτου, την ημέρα της εκδίκασης της υπόθεσης (17/01/2019) η συζήτηση ματαιώθηκε. Στις 20 Ιουνίου 2019, ο ίδιος 

ενάγων κατέθεσε νέα αγωγή κατά της Εταιρείας διεκδικώντας αποζημίωση ύψους €10.168.853, εγείροντας ισχυρισμούς περί 

αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης Α.Ε. μεταξύ των ετών 1994 και 2013. Οι 

προτάσεις των μερών όφειλαν να κατατεθούν στο δικαστήριο έως τις 29 Οκτωβρίου 2019. Οι προτάσεις και τα αποδεικτικά 

στοιχεία των μερών κατατέθηκαν στο δικαστήριο και η υπόθεση εκδικάσθηκε κατά τη δικάσιμο της 18ης Νοεμβρίου 2020, 

μετ’ αναβολή εκ της αρχικά ορισθείσας δικασίμου της 01.04.2020. Στις 16.07.2021 εκδόθηκε η απόφαση του Πολυμελούς 
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Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ως άνω αγωγή και αναγνωρίσθηκε ότι η Εταιρεία υποχρεούται να 

καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των  €859.413,75 νομιμοτόκως από 31.12.2003 και  €13.000 ως δικαστκή δαπάνη.  

Η Εταιρεία Coca Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ αλλά και ο ενάγων έχουν ασκήσει έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης. Και οι δύο 

αυτές εφέσεις έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της  19.01.2023.  

 

              Στις 6 Σεπτεμβρίου 2016 η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκίνησε έλεγχο στην δραστηριότητα της Coca-Cola 

3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε., στα πλαίσια έρευνας στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών. Στο πλαίσιο του ανωτέρω ελέγχου της 

Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού αναφορικά με τις εμπορικές πρακτικές της Εταιρείας, στις 05.07.2022 κοινοποιήθηκε στην 

Εταιρεία η Έκθεση της Eισηγήτριας Μαρίας Ιωάννας Ράντου για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 

καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,   στην αγορά των μη 

αλκοολούχων ποτών. Η ακρόαση ενώπιον της Ολομέλειας της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εν λόγω υπόθεση 

ολοκληρώθηκε στις 29.11.2021, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκδοθεί απόφαση.  

  

              Η Εταιρεία συμμετέχει επίσης και σε διάφορες άλλες νομικές υποθέσεις.  

              Η διοίκηση εκτιμά ότι οποιαδήποτε υποχρέωση προκύψει για την Εταιρεία, ως αποτέλεσμα των παραπάνω 

υποθέσεων, δε θα έχει σημαντική δυσμενή επίπτωση στα αποτελέσματα χρήσης, στις ταμειακές ροές ή στη συνολική 

οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, συνολικά 

25.   Δεσμεύσεις 

 
(α) Κεφαλαιακές δεσμεύσεις        

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2021 η Εταιρεία είχε κεφαλαιακές δεσμεύσεις ανερχόμενες στο ποσό των €3,1 εκατ. (2020: €3,3 εκατ.).   

 

 
26.   Συναλλαγές με εταιρείες του Ομίλου και συνδεδεμένα μέρη 

 

(α)         Συναλλαγές με εταιρείες του Ομίλου 

Η Εταιρεία πραγματοποίησε τις παρακάτω συναλλαγές με εταιρείες του Ομίλου: 

 

  2021   2020 
   € εκατ.       € εκατ.  

 Αγορές πρώτων υλών και ετοίμων προιόντων…………………………………… (88,4)   (76,6) 

 Αγορά παγίων……………………………………………………………………..  (0,2)   (0,5) 

 Λοιπές αγορές και έξοδα…………………………………………………………. (14,1)   (12,1) 

 Πωλήσεις πρώτων υλών και ετοίμων προιόντων……………………………….... 19,0   20,1 

 Έξοδα διοικητικής υποστήριξης………………………………………………….. (7,2)     - 

 Έξοδα δικαιωμάτων χρήσης εμπορικών σημάτων……………………………….. (3,4)   (2,9) 

 Έξοδα τόκων……………………………………………………………………… 

Έσοδα τόκων……………………………………………………………………… 

0,0 

0,2 
  

(1,1) 

0,0 

 Λοιπά έσοδα……………………………………………………………………….  (2,0)     3,7 
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Την 31 Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία είχε τα ακόλουθα υπόλοιπα με τις εταιρείες του Ομίλου: 

 
  2021   2020 
   € εκατ.       € εκατ.  

 Υποχρεώσεις………………………………………………………………………..   13,5   8,6 

 Τόκοι πληρωτέοι από δάνεια………………………………………………………. —     — 

 Απαιτήσεις………………………………………………………………………….  3,3     3,8 

 Δανεισμός σε συνδεδεμένες.………………………………………………………. 52,1  4,0     
 Συνολικός δανεισμός (μετά την αφαίρεση των δεδουλευμένων τόκων)…………... —     — 

 
 (β)         Συναλλαγές με την Εταιρεία TCCC ή Εταιρείες συμφερόντων της 

 Την 31 Δεκεμβρίου 2021, η TCCC κατείχε εμμέσως το 22,9% (2020: 22,9%) του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου 

της Coca-Cola Hellenic. H TCCC θεωρεί την Coca-Cola Τρία Έψιλον ως «σημαντικό εμφιαλωτή» και έχει εισέλθει σε 

συμφωνίες εμφιαλώσεων με την Coca-Cola Τρία Έψιλον, μέσω της Coca-Cola Hellenic. Όλες οι συμφωνίες εμφιαλώσεως στις 

οποίες έχουν εισέλθει η TCCC και η Coca-Cola Hellenic είναι τυποποιημένες διεθνείς συμβάσεις εμφιαλώσεως. Οι όροι των 

συμβάσεων εμφιαλώσεως αποδίδουν στην Coca-Cola Τρία Έψιλον το δικαίωμα παραγωγής και το αποκλειστικό δικαίωμα 

πώλησης και διανομής των αναψυκτικών της TCCC στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια η Coca-Cola Τρία Έψιλον υποχρεούται 

στην απόκτηση όλης της συμπυκνωμένης πρώτης ύλης για τα αναψυκτικά της TCCC από την TCCC, ή αντιπρόσωπό της, στη 

συνήθη πορεία των εργασιών. Στις 10 Οκτωβρίου 2012 η TCCC συμφώνησε να επεκτείνει τις συμβάσεις εμφιαλώσεως για 

περαιτέρω 10 χρόνια έως το 2023. 

 Η TCCC κατέχει ή έχει αιτηθεί για τα εμπορικά σήματα που χαρακτηρίζουν τα αναψυκτικά της στην Ελλάδα. Η 

TCCC έχει παραχωρήσει στην Coca-Cola Τρία Έψιλον την άδεια χρήσης του εμπορικού σήματος Coca-Cola στην εταιρική 

της επωνυμία. 

 Οι συνολικές αγορές της συμπυκνωμένης πρώτης ύλης, ετοίμων προϊόντων και λοιπών υλικών από την TCCC και τις 

θυγατρικές της κατά τη διάρκεια της χρήσης ανήλθαν σε €93,5 εκατ. (2020: €80,6 εκατ.). 

 Η TCCC διενεργεί διακεκριμένες εισφορές προώθησης πωλήσεων στην Εταιρεία. Η συμμετοχή σε κοινές συμφωνίες 

προώθησης πωλήσεων υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της TCCC και όταν εισέρχονται σε συμφωνίες συνεργασίας τα έξοδα 

προώθησης πωλήσεων κατανέμονται. Αυτού του τύπου συμφωνίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη προγραμμάτων προώθησης 

πωλήσεων των αναψυκτικών της TCCC. Οι συνολικές καθαρές συνεισφορές που ελήφθησαν από την ΤCCC ως κίνητρα 

προώθησης πωλήσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης ανήλθαν σε €3,7 εκατ. (2020: €4,7 εκατ). Οι συνεισφορές για εκστρατείες 

προώθησης πωλήσεων καταχωρούνται στο καθαρό έσοδο από πωλήσεις ως αντιστάθμιση των παροχών και εκπτώσεων που 

καταβάλλονται στους πελάτες. Επιπλέον το 2021, η συνεισφορά της TCCC στην Coca-Cola Τρία Έψιλον ήταν €3,3 εκατ. 

(2020:€4,7 εκατ.) σχετικά με τα έξοδα προώθησης καθώς δεν υπήρχε επιβάρυνση σχετικά με το κόστος πωληθέντων (2020: 

μηδέν). Η TCCC συχνά διενεργεί επιπρόσθετες πληρωμές για την προώθηση πωλήσεων και διαφήμιση απευθείας στους 

προμηθευτές ως μέρος συμφωνιών κοινής προώθησης πωλήσεων. Η αναλογία των άμεσων και έμμεσων πληρωμών, που 

διενεργούνται σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια της TCCC, δεν θα είναι απαραιτήτως η ίδια από χρόνο σε χρόνο. 

 Κατά τη διάρκεια του χρόνου, η Εταιρεία πούλησε έτοιμα προϊόντα και πρώτες ύλες στην TCCC αξίας  €0,0 εκατ. 

(2020: €0,1 εκατ.) και δεν διενήργησε λοιπά έξοδα  (2020: μηδέν).  

 Την 31 Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία είχε συνολική απαίτηση €4,7 εκατ. (2020: €4,1 εκατ.) από την TCCC και 

συνολική υποχρέωση προς την TCCC €13,3 εκατ. (2020: €10,2 εκατ. ). 
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 (γ)        Συναλλαγές με την Εταιρεία Frigoglass Α.Ε.(‘Frigoglass’) 

 Η Frigoglass είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία παράγει ψυκτικά μηχανήματα, ρητίνη, 

γυάλινα μπουκάλια, πώματα και πλαστικά υλικά. Η Truad Verwaltungs AG, κατείχε έμμεσα το 48,6% της Frigoglass και 

50,7% της AG Leventis (Nigeria) Plc καθώς επίσης έλεγχε έμμεσα την Kar-Tess Holding, η οποία κατείχε 23,0% (2020: 

23,0%) του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Coca-Cola Hellenic. Η Frigoglass έχει ποσοστό συμμετοχής που της 

εξασφαλίζει τον έλεγχο της Frigoglass Industries Limited, μίας εταιρείας στην οποία η Coca-Cola Hellenic έχει 23,9% ποσοστό 

συμμετοχής μέσω της συμμετοχής της στην Nigerian Bottling Company plc. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2015 η Coca-Cola 

Hellenic απέκτεισε μέσω της συμμετοχής της στην Nigerian Bottling Company plc. το 23,9% ποσοστό συμμετοχής της 

Frigoglass West Africa Ltd, εταιρεία στην οποία η  Frigoglass έχει ποσοστό συμμετοχής.    

  Το 1999, ο Όμιλος σύναψε συμφωνία με την Frigoglass για την αγορά ψυκτικών μηχανημάτων. Η συμφωνία 

παρατάθηκε το 2004, το 2008 και πιο πρόσφατα το 2013, με ουσιαστικά παρόμοιους όρους. Η Coca-Cola Hellenic 

χαρακτηρίζεται ως ο «μεγαλύτερος» πελάτης της Frigoglass, σε μη αποκλειστική βάση, υπό τον όρο να αποκτά τουλάχιστον 

το 60% (σε τιμές που διαπραγματεύονται σε ετήσια βάση και οι οποίες πρέπει να είναι ανταγωνιστικές) των ετήσιων αναγκών 

της σε ψυκτικά μηχανήματα. Η τρέχουσα συμφωνία λήγει την 23 Σεπτεμβρίου 2022. 

 Κατά τη διάρκεια του χρόνου, η Εταιρεία πραγματοποίησε αγορές αξίας €4,8 εκατ. (2020: €3,7 εκατ.) σε ψυγεία, 

γυάλινα μπουκάλια και πώματα από την Frigoglass και τις θυγατρικές της και διενήργησε συντηρήσεις και άλλα έξοδα ύψους 

€4,8 εκατ. (2020:  €4,7 εκατ.). Επιπλέον, η Εταιρεία κατέγραψε λοιπά έσοδα συνολικού ύψους €0,0 εκατ. (2020: €0,0 εκατ.). 

Την 31 Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία όφειλε €1,4 εκατ. (2020: €0,9 εκατ.) στην Frigoglass και είχε απαίτηση ύψους €0,0 εκατ. 

(2020: €0,0 εκατ.). 

(δ)    Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατης Διοίκησης  

Το Διοικητικό Συμβούλιο την 31 Δεκεμβρίου 2021 απαρτιζόταν από τους κ.κ. Ιωάννη Λεούση, Πρόεδρο Δ.Σ., 

Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς, Διευθύνουσα Σύμβουλο, Σπυρίδωνα Ζαμπέλη, 

Σύμβουλο Δ.Σ. και Ευάγγελο Κοντογιώργη, Σύμβουλο Δ.Σ. 

 

Για την χρήση 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Το Διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκε την 9η Σεπτεμβρίου 2019, για μία τριετία, όπως πρoβλέπεται από τo άρθρo 7 τoυ 

Καταστατικoύ της εταιρείας, δηλαδή, μέχρι τηv Τακτική Γεvική Συvέλευση, πoυ θα συγκληθεί τo έτoς 2022.  

 

Δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης 

Διοίκησης εκτός από τις αμοιβές τους. Το ποσό για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της 

Ανώτατης Διοίκησης ανέρχεται σε €2,6 εκατ. (2020: €2,6 εκατ.) για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Εταιρεία 

δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της Ανώτατης 

Διοίκησης. 

 
27. Συγχωνεύσεις και απορροφησεις 

 

Στις 29 Οκτωβρίου 2021 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την συνδεδεμένη με αυτή ανώνυμη εταιρεία 

με την επωνυμία «ΤΣΑΚΊΡΗΣ – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- SNACKS-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ» (εφεξής η «Απορροφηθείσα εταιρεία»)  που είχε έδρα την Αταλάντη Φθιώτιδος, 

δι’απορροφήσεως της τελευταίας από την πρώτη Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την απλούστευση και τον 

εξορθολογισμό της κεφαλαιακής διάρθρωσης, της οργάνωσης των δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότητα της 

διαχείρισης και διοίκησης  των εμπλεκόμενων εταιρειών. Και οι δύο οντότητες ανήκαν πλήρως στον Όμιλο Coca-Cola HBC 

AG. Το σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης  εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευσηστις 18 Οκτωβρίου 2021 και η συγχώνευση 

έγινε σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και τα άρθρα 7 έως 21 του Ν. 4601/2019, το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 και το Ν. 

4548/2018. 
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Με την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της  Εταιρείας(Coca-Cola Τρία Έψιλον) 

αυξήθηκε  κατά ποσό που αντιστοιχούσε στην συνολική αξία των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της Απορροφηθείσας 

εταιρείας (ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ) εξ ευρώ εννέα εκατομυρίων εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων (9.699.000,00€) μείον το 

αποθεματικό του Ν. 1828/1989 ποσού ευρώ τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων (337.700,00€), το οποίο 

μεταφέρθηκε  σε αυτούσιο κονδύλι της καθαρής θέσης τηςΕταιρείας. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείαςαυξήθηκε 

κατά το ποσό των ευρώ εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων (9.361.300,00€), με την έκδοση 

ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών (93.613) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ 

(100,00€) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ανήλθε επακόλουθα 

σε πενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€ 50.527.600), διαιρούμενο σε πεντακόσιες πέντε 

χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα έξι (505.276) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) η κάθε μία.  

 

Προκειμένου να καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών ελήφθη υπόψη η σχέση της συνολικής αξίας των μετοχών 

της ΑπορροφηθείσαςΕταιρείας προς τη συνολική αξία των μετοχών της Εταιρείας με τη μέθοδο της καθαρής (λογιστικής) 

θέσης επί τη βάσει των στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών με ημερομηνία 31 

Δεκεμβρίου 2020. 

 

Με βάση τη σχέση αξιών μεταξύ της Εταιρείαςκαι τηςΑπορροφηθείσας Εταιρείας, η σχέση συμμετοχής των μετόχων 

των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στο εκ της συγχώνευσης  διαμορφούμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 96,60% : 

3,40%. Έτσι, επί συνολικού αριθμού 505.276 μετοχών της Εταιρείας, οι μεν μέτοχοι της Εταιρείας δικαιούνται και έλαβαν 

488.097 κοινές  ονομαστικές μετοχές (505.276 x 0,9660), οι δε μέτοχοι της ΑπορροφηθείσαςΕταιρείας δικαιούνται και έλαβαν 

17.179 κοινές ονομαστικές μετοχές (505.276 x 0,034). 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις που προέκυψαν από την απορρόφηση την 29η Οκτωβρίου 2021 είχαν ως ακολούθως: 

 

 29 Οκτ 2021 

  € χιλιάδες 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις           421,0  

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις           (58,6) 

Απαιτήσεις από εταιρείες του Ομίλου        2,9  

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων        365,3  

 

Τα οικονομικά στοιχεία της Απορροφηθείσας Εταιρείαςκατά την 29 Οκτωβρίου είχαν ώς εξής: 

 2021 

 29 Οκτ 2021 

€ εκ 

  

Ενσώματα πάγια 3,2  

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 3  

Αποθέματα 0,4  

Εμπορικές απαιτήσεις 0,4  

Λοιπές απαιτήσεις 0,2  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1,4  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,3  

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 0,6  

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Καθαρά αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία  

0,9 

10,4 

 

Τα κατ’ εκτίμηση έξοδα της συγχώνευσης συμπεριλαβανομένων των κεφαλαιουχικών επενδύσεων είναι 0.3 Εκατ 

Ευρω 

Ο κύκλος εργασιών για το διάστημα από 30/10/2021 έως 31/12/2021 εκτιμάται σε 1.4 Εκατ Ευρω. 



 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 
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28. Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού 

 

Τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές ενέργειες από τη Ρωσία και η απάντηση των 

ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μορφή οικονομικών κυρώσεων έχουν αρχίσει και επηρεάζουν 

σημαντικά τις παγκόσμιες αγορές και τις οικονομικές εξελίξεις γενικότερα. 

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις και σχεδιάζει τις ανάλογες ενέργειες. Η Εταιρεία θεωρεί αυτά τα γεγονότα ως 

μη διορθωτικά μετά την περίοδο αναφοράς και η πιθανή επίδραση τους επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν μπορεί 

να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή. Παρά ταύτα, με βάση προκαταρκτική αξιολόγηση, η Εταιρεία δεν φαίνεται να εκτίθεται σε 

σημαντικούς κινδύνους, καθώς δεν έχει μητρικές εταιρείες με έδρα τη Ρωσία ή την Ουκρανία, ούτε συναλλαγές με 

συνδεδεμένα μέρη από τις χώρες αυτές. Επίσης, δεν έχει πελάτες ή προμηθευτές ή συνεργάτες από τη Ρωσία ή την Ουκρανία, 

ούτε διατηρεί λογαριασμούς σε ρωσικές τράπεζες. 

 

Ο Όμιλος Coca-Cola HBC AG έχει ισχυρή παρουσία στις αγορές της Ρωσίας, της Ουκρανία και της Λευκορωσίας 

μέσω θυγατρικών στις παραπάνω αγορές. Σε στενή επικοινωνία και ευθυγράμμιση με την The Coca-Cola Company και 

λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των υπαλλήλων, των πελατών και των προμηθευτών του ο Όμιλος  επανεξετάζει διάφορα 

σενάρια όσον αφορά τη δραστηριότητας του στην αγορά της Ρωσίας.  

 

H Εταιρεία, στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει την πιθανή έμμεση επίδραση από δυνητικά 

επηρεαζόμενους τομείς και το αντίκτυπο από ενδεχόμενες περαιτέρω αυξήσεις σε ενέργεια, πληθωρισμό, καύσιμα και 

διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου να 

αξιολογήσει την επίδραση των γεγονότων αυτών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

 

Δεν υπήρxουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2021, που να 

επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 

διαφοροποιήσουν τα κονδύλια που αναφέρονται σε αυτές. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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