ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2014
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
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 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

∆ιεύθυνση έδρας:
Αριθ. Μητρώου ΑΕ:
Αρµόδια Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο
Σύνθεση ∆Σ ή διαχειριστές:
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαντα συνοπτικά στοιχεία)
Ορκωτός ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΚΙΑ
36217/14/Β/96/2
ΛΑΜΙΑΣ
Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Παναγιώτα Καλογεράκη, Ιωάννης Αθανασιάδης, Σπυρίδων Ζαµπέλης, Μαρία Τζαβελάκου
9 Ιουνίου 2015
Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701)
PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία
Με σύµφωνη γνώµη

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

www.tsakirischips.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

31 ∆εκ 2014

31 ∆εκ 2013

1.01 - 31.12.2014

1.01 - 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.459,7

3.218,2

718,3

691,4

3.061,9

2.262,8

823,5

573,8

8.063,4

6.746,2

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

2.099,5

6.193,5

(1.067,6)

(4.525,9)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητώνµητρικής (α)

1.031,9

1.667,6

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

2.638,2

2.488,6

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρώσεις

4.393,3

2.590,0

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

7.031,5

5.078,6

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

8.063,4

6.746,2

Κύκλος Εργασιών

14.625,5

14.555,2

Μικτά Κέρδη

2.983,0

3.213,7

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

(375,2)

302,9
236,4

(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων

(446,1)

Μείον Φόροι:

(115,3)

8,7

(Ζηµίες) / Κέρδη µετά από φόρους (Α)

(561,4)

245,1

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

(74,3)

34,3

(635,7)

279,4

(143,1)

534,3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Συµψηφισµός συσσωρευµένων ζηµιών
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

1.667,6

1.388,2

(635,7)

279,4

1.031,9

1.667,6

(4.094,0)

-

4.094,0
1.031,9

1.667,6

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 - 31.12.2014

Coca-Cola HBC AG

Χώρα καταστατικής έδρας

ΕΛΒΕΤΙΑ

Συµµετοχή

Μέθοδος Ενσωµάτωσης

100%

ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.01 - 31.12.2013

2. Όπως αναφέρεται στην σηµείωση 22 των οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρία δεν έχει ελεγθεί για τις Οικονοµικές χρήσεις

Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων

(446,1)

236,4

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

2007 έως 2010 ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2006, ελέχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/94

Αποσβέσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

303,0

297,9

70,9

66,6

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου

Για τη χρήση του 2014 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας είναι σε εξέλιξη

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

3. ∆εν υφίστανται βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας

(Αύξηση) / Μείωση αποθεµάτων

(26,9)

2,9

(Αύξηση) / Mείωση απαιτήσεων

(1.066,5)

386,2

1.800,7

(638,9)

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Καταβεβληµένοι Φόροι
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-

(1,3)

635,1

349,8

(544,5)

(262,8)

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

για τη χρήσεις του 2011, 2012 και 2013 έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την ελεγκτική εταιρεία ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΕ
χωρίς επιφύλαξη, όπως αυτά απεικονίζονταιστις ετήσιες οικονοµικέςκαταστάσεις του 2014 (σηµείωση 22).

1,1

6,0

(543,4)

(256,8)

4. Ποσά 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 τα
συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 8.172,8 χιλ ευρώ

ii) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 3.302,4 χιλ ευρώ

iii) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 84,6 χιλ ευρώ

iv) Χρεωστικοί τόκοι προς συνδεδεµένα µέρη 64,5 χιλ ευρώ

5. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι οριακά µικρότεροαπό το ένα δεύτερο (1/2)
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση oι µέτοχοι θα
αποφασίσουν την υιοθέτηση σχετικών µέτρων προκειµένου η Εταιρεία να αποκαταστήσει την καθαρή της θέση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47,ΚΝ 2190/20
6. ∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διατησία διαφορές που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(72,0)

(71,1)

Σύνολο (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(72,0)

(71,1)

χρήσης (α) + (β) + (γ)

21,9

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε ανατρέξτε στις πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά

82,1

60,2

Πρότυπα ΧρηµατοοικονοµικήςΠληροφόρησης στην Ετήσια Έκθεση του 2014

101,8

82,1

19,7

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ

στην Οικονοµική Κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
7. Οι συνολικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
της Εταιρίας ανέρχεται σε 633,9 χιλ ευρώ

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘYΝΤΗΣ
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