
Περιληπτική ενημέρωση για το τρίμηνο που έληξε στις 2 Απριλίου 2021 
 12 Μαΐου 2021 

Σελίδα 1 από 5 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 
 

Καλή αρχή για το έτος σε ένα απαιτητικό περιβάλλον 
 

Η Coca-Cola HBC AG, ένας Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και στρατηγικός εταίρος 
εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company, ανακοινώνει σήμερα την περιληπτική ενημέρωση για την πορεία των 
εργασιών του πρώτου τριμήνου 2021. 

Βασικά μεγέθη πρώτου τριμήνου 

 Καλή αύξηση των εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, κατά 2,7%, ή 6,1% σε 
αντίστοιχη βάση σύγκρισης1, με κύριους οδηγούς τις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών, ποτών 
ενέργειας, τις αναδυόμενες αγορές και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας στο κανάλι 
κατανάλωσης εντός σπιτιού. 

 Επιτάχυνση της ανάπτυξης στον τομέα των αναδυόμενων αγορών, ενώ οι αναπτυγμένες και οι 
αναπτυσσόμενες αγορές συνέχισαν να επηρεάζονται αρνητικά από τους περιορισμούς λόγω COVID-19, οι 
οποίοι διατηρήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του τριμήνου.  

 Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,5%, ή 4,7% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης1, με το συνολικό όγκο 
πωλήσεων των κατηγοριών ανθρακούχων αναψυκτικών και ποτών ενέργειας να αυξάνεται κατά 10,7%. 
Ενώ η συγκριτική περίοδος του 2020 είχε τρεις λιγότερες ημέρες πωλήσεων, παράλληλα επωφελήθηκε από 
δυόμιση μήνες εμπορικής δραστηριότητας προ-πανδημίας.  

 Αύξηση των εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 1,2% ή 1,3% σε 
αντίστοιχη βάση σύγκρισης1. Διατήρηση του ισχυρού μίγματος κατηγορίας προϊόντων και αυξήσεις τιμών 
σε αρκετές αγορές. 

 Αυξήσαμε ή διατηρήσαμε τα μερίδια αξίας στις κατηγορίες των μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση 
ποτών και των ανθρακούχων αναψυκτικών στην πλειοψηφία των αγορών.  

 Η κυκλοφορία του Costa Coffee συνεχίζει να προχωρά με καλούς ρυθμούς. Ήδη διατίθεται σε διαφορετικά 
προϊόντα σε 16 αγορές. 

 
Βασικά στοιχεία ανά τομέα  

 Αναπτυγμένες αγορές: Η ανάπτυξη του μίγματος προϊόντων/τιμών διατηρήθηκε παρά τους 
συνεχιζόμενους περιορισμούς στο κανάλι κατανάλωσης εκτός σπιτιού. 

 Αναπτυσσόμενες αγορές: Η επιβολή φόρου στη ζάχαρη στην Πολωνία προχώρησε όπως αναμενόταν, με 
τον όγκο πωλήσεων να ανακάμπτει στα τέλη του τριμήνου. Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόστηκε για να 
αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος αυτού του φόρου επηρέασε το μίγμα προϊόντων/τιμών στις αναπτυσσόμενες 
αγορές κατά 10,3 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Αναδυόμενες αγορές: Διατηρήθηκε η ισχυρή δυναμική στη Νιγηρία και επιταχύνθηκαν οι τάσεις της αγοράς 
στη Ρωσία, με τις δύο αγορές να σημειώνουν διψήφιο ποσοστό αύξησης του όγκου πωλήσεων. 

 

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: 

«Η φετινή χρονιά ξεκίνησε καλά παρά τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της πανδημίας, με αύξηση των εσόδων 
κυρίως χάρη στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών και των ποτών ενέργειας, και στην επιτυχημένη 
εφαρμογή της εμπορικής στρατηγικής μας στο κανάλι κατανάλωσης εντός σπιτιού. Βασιζόμενοι στη 
λειτουργική μας αποτελεσματικότητα, την ευέλικτη στρατηγική διείσδυσης στην αγορά και τις ισχυρές σχέσεις 
με τους πελάτες, είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε την επανεκκίνηση του καναλιού κατανάλωσης εκτός 
σπιτιού. Παράλληλα, η ευρεία και ισορροπημένη γεωγραφική μας παρουσία μας επέτρεψε να επωφεληθούμε 
από τη διαρκή αύξηση των εσόδων στις αναδυόμενες αγορές, όταν τα περιοριστικά μέτρα συνεχίζουν να 
επηρεάζουν αρνητικά τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές μας. 

Παρότι η ταχύτητα και η μορφή ανάκαμψης από την πανδημία παραμένουν αβέβαια, τα αποτελέσματα του 
πρώτου τριμήνου θέτουν τις σωστές βάσεις για την επίτευξη των επιδιώξεων μας για το 2021, για ισχυρή 
ανάκαμψη των εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, μαζί με μια μικρή αύξηση στο 
λειτουργικό περιθώριο κέρδους.» 

 
1 Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι επιδόσεις επηρεάζονται αρνητικά από την αλλαγή στην ταξινόμηση της Multon, της επιχείρησής μας πώλησης χυμών στη 
Ρωσία, από κοινή επιχείρηση σε κοινοπραξία, μετά την αναδιοργάνωσή της τον Μάϊο του 2020. Για την ανάπτυξη του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των 
επιδόσεων της Multon ως κοινής επιχείρησης στο τρέχον διάστημα, ανατρέξτε στον σχετικό πίνακα στην ενότητα «Συμπληρωματική πληροφόρηση».  
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Μεταβολή (%) Καθαρά έσοδα από πωλήσεις 
Όγκος 

πωλήσεων 
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις 

ανά κιβώτιο 

Α’ τρίμηνο 2021 με  
Α’ τρίμηνο  2020 

σε ουδέτερη 
συναλλαγματική 

βάση2 
σε δημοσιευ-
μένη βάση  

σε ουδέτερη 
συναλλαγματική 

βάση2 
σε δημοσιευ-
μένη βάση 

Σύνολο Ομίλου 2,7 -4,0 1,5 1,2 -5,4 
Αναπτυγμένες αγορές -3,2 -3,7 -4,7 1,5 1,1 
Αναπτυσσόμενες αγορές -3,5 -7,3 -11,4 8,9 4,6 
Αναδυόμενες αγορές 10,4 -3,0 8,7 1,6 -10,7 
 

Αναπτυγμένες αγορές: Ελλάδα 
Οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, με το κανάλι κατανάλωσης 
εκτός σπιτιού να παραμένει κλειστό για όλο το διάστημα του τριμήνου. Παρά το γεγονός αυτό, σημειώθηκε αύξηση 
του όγκου πωλήσεων κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών και 
συνεχίστηκε η αυξητική πορεία του όγκου πωλήσεων στο κανάλι κατανάλωσης εντός σπιτιού, ενώ o όγκος 
πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών υποχώρησε κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό.  

 
Συμπληρωματική πληροφόρηση 

Με ισχύ από τον Μάϊο του 2020, μετά την αναδιοργάνωση της Multon, το σχήμα υπό κοινό έλεγχο 
αναταξινομήθηκε από κοινή επιχείρηση σε κοινοπραξία. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάπτυξη του 
Ομίλου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων της Multon ως 
κοινής επιχείρησης στο τρέχον διάστημα: 

 

Μεταβολή (%) 
Καθαρά έσοδα από πωλήσεις 

Όγκος 
πωλήσεων 

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις 
ανά κιβώτιο 

Α’ τρίμηνο 2021 με  
Α’ τρίμηνο  2020 (συμπερ. 
της Multon) 

σε ουδέτερη 
συναλλαγμα-
τική βάση2 

σε δημοσιευ-
μένη βάση 

 
σε ουδέτερη 
συναλλαγμα-
τική βάση2 

σε δημοσιευ-
μένη βάση 

Σύνολο Ομίλου 6,1 -0,8 4,7 1,3 -5,3 
Αναπτυγμένες αγορές -3,2 -3,7 -4,7 1,5 1,1 
Αναπτυσσόμενες αγορές -3,5 -7,3 -11,4 8,9 4,6 
Αναδυόμενες αγορές 18,3 3,9 14,5 3,2 -9,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Για λεπτομέρειες επί των Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης («ΕΔΜΑ»), ανατρέξτε στις ενότητες «Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης» και 
«Ορισμοί Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ)». 
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Όμιλος Coca-Cola HBC 

Η Coca-Cola HBC είναι ένας Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και στρατηγικός εταίρος 
εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company. Δημιουργούμε αξία για όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας 
στηρίζοντας ενεργά την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε και 
πιστεύουμε ότι η μελλοντική ανάπτυξή μας συνδέεται στενά με τη δέσμευσή μας για έναν θετικότερο αντίκτυπο 
στο περιβάλλον. Από κοινού, οι πελάτες μας και εμείς εξυπηρετούμε περισσότερους από 600 εκατομμύρια 
καταναλωτές σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή που καλύπτει 28 χώρες σε 3 ηπείρους. Το χαρτοφυλάκιό μας 
είναι ένα από τα πιο ισχυρά, τα πιο πλούσια και τα πιο ευέλικτα στη βιομηχανία ποτών και αναψυκτικών, καθώς 
προσφέρει κορυφαία σήματα συνεργατών στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών, των χυμών, του 
εμφιαλωμένου νερού, των ποτών για αθλούμενους, των ποτών ενέργειας, των ποτών βασισμένων σε φυτά, του 
έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, του καφέ, των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες και των premium 
σημάτων οινοπνευματωδών ποτών. Τα σήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν τα εξής: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 
Schweppes, Kinley, Costa Coffee, Valser, Romerquelle, Fanta, Sprite, Powerade, FuzeTea, Dobry, Cappy, Monster 
και Adez. Προάγουμε ένα ανοικτό περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για τους 27.000 και πλέον 
εργαζομένους μας, ενώ βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις αποτελεσμάτων βιωσιμότητας στους δείκτες 
αναφοράς ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), όπως τους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones και τους 
Δείκτες CDP, MSCI ESG και FTSE4Good.  

Η Coca-Cola HBC είναι εισηγμένη στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου 
(LSE: CCH), καθώς και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ATHEX: EEE). Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ιστοσελίδα http://www.coca-colahellenic.com. 

 

Πρόσκληση δικτυακής τηλεδιάσκεψης 
Η Coca-Cola HBC πρόκειται να διοργανώσει τηλεδιάσκεψη μεταξύ αναλυτών και επενδυτών του 
χρηματοοικονομικού τομέα, στην οποία θα συζητηθούν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2021, την 
Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα Λονδίνου 9:00 π.μ. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να παρακολουθήσει την 
ταυτόχρονη ηχητική μετάδοση της τηλεδιάσκεψης στην ιστοσελίδα της Coca-Cola HBC: https://www.coca-
colahellenic.com/en/investor-relations/results-reports-presentations 

 
Επόμενη εκδήλωση 

12 Αυγούστου 2021 Εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το 2021
  
 
Πληροφόρηση επενδυτών 
Επενδυτές και αναλυτές: 
Joanna Kennedy 
Investor Relations Director 

Τηλ.: +44 7802 427505
joanna.kennedy@cchellenic.com

Carla Fabiano 
Investor Relations Manager 

Τηλ.: +44 7808 215245
carla.fabiano@cchellenic.com

Βάσω Αλιφέρη 
Investor Relations Manager 

Τηλ.: +41 79 610 7881
vasso.aliferi@cchellenic.com

ΜΜΕ: 
David Hart 
Group Communication Director 

Τηλ.: +41 41 726 0143
david.hart@cchellenic.com

Υπεύθυνη επικοινωνίας για ελληνικά ΜΜΕ: 
V+O Communications 
Χαρά Γιώτη 

Τηλ.: +30 211 7501219
cy@vando.gr
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Σημείωση για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο κείμενο 

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η παρούσα συνοπτική ενημέρωση, καθώς και τα οικονομικά και λειτουργικά 
στοιχεία και οι λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, αφορούν την Coca-Cola HBC AG και τις 
θυγατρικές της («Coca-Cola HBC» ή η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή ο «Όμιλος»). 

 

Μελλοντικές δηλώσεις 

Το παρόν έγγραφο περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και συνεπάγονται κινδύνους και αβεβαιότητες. 
Κατά κανόνα, αλλά όχι πάντοτε, οι δηλώσεις αυτού του είδους περιέχουν ενδεικτικά τις λέξεις «πιστεύουμε», 
«προοπτική», «κατευθυντήριες γραμμές», «σκοπεύουμε», «αναμένουμε», «προβλέπουμε», «σχεδιάζουμε», 
«στοχεύουμε» και άλλες παρόμοιες διατυπώσεις που αφορούν το μέλλον. Εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν 
γεγονότα του παρελθόντος, όλες οι υπόλοιπες, όπως, μεταξύ άλλων, οι δηλώσεις για τη μελλοντική οικονομική 
θέση και τα αποτελέσματά μας, την προοπτική μας για το 2021 και τα επόμενα χρόνια, την επιχειρηματική μας 
στρατηγική και τα αποτελέσματα της επιβράδυνσης του ρυθμού της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, τον 
αντίκτυπο της κρίσης κρατικού χρέους, τις μεταβολές νομισματικών ισοτιμιών, τις πρόσφατες εξαγορές μας και 
τις ενέργειες αναδιοργάνωσης στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και την οικονομική μας κατάσταση, τις 
μελλοντικές συναλλαγές μας με την εταιρεία The Coca-Cola Company, τους προϋπολογισμούς, τα προβλεπόμενα 
επίπεδα κατανάλωσης και παραγωγής, τις προβλέψεις για το κόστος πρώτων υλών και τα άλλα στοιχεία κόστους, 
τις εκτιμήσεις κεφαλαιουχικών δαπανών, καθαρών ταμειακών ροών ή πραγματικών φορολογικών συντελεστών, 
τα σχέδια και τους στόχους της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με μελλοντικές δράσεις, αποτελούν αναφορές 
στο μέλλον. Εκ φύσεως, τέτοιες δηλώσεις που αφορούν το μέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, εφόσον 
αντανακλούν τις σημερινές μας εκτιμήσεις και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις που μπορεί 
να αποδειχθούν ανακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα της Εταιρείας ενδέχεται να διαφέρουν σε ουσιώδη 
βαθμό από τα εικαζόμενα αποτελέσματα που περιέχονται στις δηλώσεις για το μέλλον, για διάφορους λόγους, 
όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι που περιγράψαμε στην Ετήσια Ενοποιημένη Έκθεση 
(Integrated Annual Report) του 2020 για την Coca-Cola HBC AG και τις θυγατρικές της εταιρείες.  

Αν και πιστεύουμε ότι, κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται στις 
εν λόγω δηλώσεις για το μέλλον είναι εύλογες, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα μελλοντικά μας 
αποτελέσματα, το επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι επιδόσεις ή τα επιτεύγματά μας θα 
ικανοποιήσουν αυτές τις προσδοκίες. Επιπλέον, κανένας από εμάς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους 
υπαλλήλους, τους συμβούλους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια και 
την πληρότητα δηλώσεων που αφορούν το μέλλον. Μετά την ημερομηνία της παρούσας περιληπτικής 
ενημέρωσης, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο ή τους κανόνες της Financial Conduct Authority του 
Ηνωμένου Βασιλείου, δεν σκοπεύουμε απαραιτήτως να προσαρμόσουμε καμία από τις δηλώσεις που αφορούν το 
μέλλον για να τις εναρμονίσουμε είτε σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα είτε σε σχέση με την όποια 
μεταβολή των προσδοκιών μας. 

 

Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης  

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί συγκεκριμένους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης («ΕΔΜΑ») ως γνώμονα για τη 
λήψη οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων, αποφάσεων σχεδιασμού, καθώς και για λόγους αξιολόγησης 
και αναφοράς των επιδόσεων του Ομίλου. Μέσω των ΕΔΜΑ παρέχεται πρόσθετη πληροφόρηση και σχηματίζεται 
σαφέστερη εικόνα για τις λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις Ομίλου. Οι ΕΔΜΑ πρέπει να εξετάζονται σε 
σχέση με και όχι κατ’ αποκλεισμό των αντίστοιχων στοιχείων που παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).  

  



Περιληπτική ενημέρωση για το τρίμηνο που έληξε στις 2 Απριλίου 2021 
 12 Μαΐου 2021 

Σελίδα 5 από 5 
Ορισμοί Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης της απόδοσης (ΕΔΜΑ) 

ΕΔΜΑ σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση 

Ο Όμιλος αξιολογεί επίσης τις λειτουργικές και τις οικονομικές επιδόσεις του σε ουδέτερη συναλλαγματική 
βάση (δηλαδή χωρίς να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών από 
τη μία περίοδο στην άλλη). Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση 
υπολογίζονται με προσαρμογή των ποσών της προηγούμενης περιόδου σε σχέση με την επίδραση των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν για την τρέχουσα περίοδο. Τα μεγέθη σε ουδέτερη συναλλαγματική 
βάση επιτρέπουν στους αναγνώστες να επικεντρωθούν στις επιδόσεις του Ομίλου, χωρίς να επηρεάζονται από 
τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου από 
περίοδο σε περίοδο.  
 
Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε 
ουδέτερη συναλλαγματική βάση ανά κιβώτιο 
 
Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε 
ουδέτερη συναλλαγματική βάση ανά κιβώτιο υπολογίζονται με προσαρμογή των καθαρών εσόδων από 
πωλήσεις της προηγούμενης περιόδου σε σχέση με την επίδραση των μεταβολών στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες που ισχύουν για την τρέχουσα περίοδο. 
 
 


