ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.B.E.Ε . Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Διεύθυνση έδρας:
Αριθ. Μητρώου ΑΕ:
Αρμόδια Νομαρχία ή Πρωτοδικείο
Σύνθεση ΔΣ ή διαχειριστές:
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)
Ορκωτός ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

31 Δεκ 2015

31 Δεκ 2014

1.01 - 31.12.2015

1.01 - 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

4.080,2

3.459,7

626,2

718,3

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.011,8
2.076,2

3.040,9
823,5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

9.794,4

8.042,4

Αποθέματα

Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη

Μετοχικό κεφάλαιο

2.418,0

2.099,5

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

1.392,3

(1.067,6)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

3.810,3

1.031,9

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.041,9

2.638,1

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

3.942,2
5.984,1
9.794,4

4.372,3
7.010,4
8.042,3

14.625,5

2.412,0

2.983,0

941,0
888,0

(375,2)
(446,1)

(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων
Μείον Φόροι:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

13.460,7

(331,7)

(115,3)

556,3

(561,4)

(Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β)
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

56,4

(74,3)

612,7

(635,7)

1.206,9

(143,1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
(Μείωση)/ Aύξηση Μετοχικού κεφαλαίου

1.031,9

(635,7)

1.644,6

1.031,9

318,5

(4.094,0)

-

4.094,0

1.847,2
3.810,3

1.031,9

Συμψηφισμός συσσωρευμένων ζημιών
Αύξηση λοιπών αποθεματικών
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)

1.667,6

612,7

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που αναφέρονται με τα

ακόλουθα στοιχεία:
Επωνυμία εταιρίας ή κοινοπραξίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) - έμμεση μέθοδος
1.01 - 31.12.2015

Coca-Cola HBC AG

Χώρα καταστατικής έδρας

ΕΛΒΕΤΙΑ

Συμμετοχή

Μέθοδος Ενσωμάτωσης

100%

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.01 - 31.12.2014

2. Όπως αναφέρεται στην σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων, κατά τη διάρκεια του 2015, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για τα έτη 2007 έως 2009.

Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων

888,0

(446,1)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Στην Εταιρεία καταλογίστηκε για καταβολή το ποσό των €345 χιλ. το οποίο πληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015.
Η Εταιρεία έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια για το σύνολο του ποσού αυτού.

Αποσβέσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

318,9

303,0

53,0

70,9

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

3. Δεν υφίστανται βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας

(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων

92,1

(26,9)

(Αύξηση) / Mείωση απαιτήσεων

493,3

(1.066,5)

(543,0)

1.800,7

Καταβεβλημένοι Φόροι

(153,1)

-

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

1.149,1

635,1

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων, άϋλων παγίων στοιχείων & επενδύσεων σε ακίνητα
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

από την ελεγκτική εταιρεία ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΕ χωρίς επιφύλαξη, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2015.
Για τη χρήση του 2015 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας είναι σε εξέλιξη

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Η Εταιρεία ελέχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/94 και του Ν.4172/2013 για τις χρήσεις του 2011,2012,2013 και 2014 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης

(939,3)

(544,5)

0,2

1,1

(939,1)

(543,4)

4. Ποσα πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου,που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τις
εταιρίες του Ομίλου κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη,είναι ως εξής (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 8.125,3 χιλ ευρώ

ii) Υποχρεώσεις προς εταιρίες του Ομίλου 1.277,4 χιλ ευρώ

iii) Απαιτήσεις από εταιρίες του Ομίλου 182,7 χιλ ευρώ

iv) Χρεωστικοί τόκοι προς εταιρίες του Ομίλου 47,1 χιλ ευρώ

5. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διατησία διαφορές που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση
στην Οικονομική Κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
6. Οι συνολικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
της Εταιρίας ανέρχεται σε 431,1 χιλ ευρώ

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
1.550,0

-

(43,2)

(72,0)

Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

1.506,8

(72,0)

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)

1.716,9

1.716,8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

101,8
1.818,7

82,1
1.798,8

Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στις πλήρεις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην Ετήσια Έκθεση του 2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥMΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘYΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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