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CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2005
2. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2005
3. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου 2005
4. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2005
5. Κατάσταση ταμειακών ροών περιόδου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2005
6. Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
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CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

Ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2005
Όμιλος
30/6/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δάνεια
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

31/12/2004

Εταιρεία
30/6/2005
31/12/2004

Σημ.
7
8
9

29.825.854
617.837
0
157
1.909.697
32.353.545

29.834.189
332.220
0
157
1.688.066
31.854.632

29.753.595
596.137
2.009.608
0
1.889.707
34.249.047

29.781.216
306.319
1.851.568
0
1.688.066
33.627.171

5.721.898
26.859.801
725
421.041
5.505.006
38.508.472
70.862.016

4.174.373
23.405.398
725
469.395
5.898.246
33.948.137
65.802.768

5.712.187
24.155.324
725
421.041
5.139.918
35.429.195
69.678.242

4.209.228
20.788.345
725
469.395
5.592.700
31.060.392
64.687.562

15

12.419.875
2.045.803
8.971.079
23.436.758
30.039
23.466.797

12.447.938
1.844.222
9.069.031
23.361.191
30.821
23.392.012

12.419.875
1.648.524
9.413.414
23.481.813
0
23.481.813

12.447.938
1.648.524
9.463.968
23.560.429
0
23.560.429

14

16.933.474
1.821.375

2.208.051
1.642.974

16.933.474
1.821.375

2.208.051
1.511.542

3.241.996
148.366
218.574
160.361
22.524.146

3.404.744
201.870
0
0
7.457.639

3.241.996
148.366
0
0
22.145.211

3.286.824
201.870
0
0
7.208.288

17.452.490
665.728
6.752.855
24.871.073
47.395.219
70.862.016

18.154.289
705.730
16.093.098
34.953.117
42.410.756
65.802.768

17.137.449
665.728
6.248.041
24.051.218
46.196.429
69.678.242

17.661.337
661.660
15.595.848
33.918.845
41.127.133
64.687.562

11

10
11

12

18

13
14

Οι

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων.
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CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

Κατάσταση αποτελεσμάτων 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2005

Σημ.

Πωλήσεις

6

Όμιλος
1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2004

Εταιρεία
1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2004

79.519.943

62.759.559

79.341.069

62.649.223

(72.150.527)

(56.392.667)

(72.300.325)

(56.500.094)

Μεικτό κέρδος

7.369.416

6.366.892

7.040.744

6.149.129

Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά

1.275.701

1.421.719

1.338.789

1.477.738

Έξοδα διάθεσης

(5.980.383)

(5.517.725)

(6.053.168)

(5.531.221)

Έξοδα διοίκησης

(1.772.640)

(1.815.492)

(1.598.237)

(1.395.376)

Κόστος πωληθέντων

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

892.094

455.394

728.128

700.270

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά

245.969

(227.741)

231.241

(304.679)

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

1.138.063
16

Καθαρά κέρδη

(703.500)

227.653

959.369

(175.038)

(476.624)

434.563

52.615

435.345

395.591

482.745

(85.984)
309.607

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής

47.098

482.745

(782)

5.518

-

-

434.563

52.616

482.745

309.607

0,02

0,00

0,02

0,01

Δικαιώματα μειοψηφίας

309.607

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους
μετόχους της μητρικής για την περίοδο
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά/Μειωμένα

19

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων.

4

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

Κατάσταση αποτελεσμάτων 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου 2005

Όμιλος

Εταιρεία

1/4-30/6/2005 1/4-30/6/2004

1/4-30/6/2005

1/4-30/6/2004

Πωλήσεις

37.576.361

28.414.659

37.930.508

28.416.140

Κόστος πωληθέντων

(33.599.382)

(25.237.183)

(34.121.819)

(25.352.309)

3.976.979

3.177.476

3.808.689

3.063.831

Μεικτό κέρδος
Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά

267.176

719.872

379.708

775.861

Έξοδα διάθεσης

(2.898.013)

(2.772.555)

(3.085.906)

(2.786.051)

Έξοδα διοίκησης

(932.057)

(1.077.399)

(900.910)

(772.140)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

414.085

47.394

201.581

281.501

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά

414.835

(273.141)

413.704

(333.332)

Κέρδη προ φόρων

828.920

(225.747)

615.285

Φόρος εισοδήματος

(657.950)

(524.965)

(431.074)

(435.911)

Καθαρά κέρδη

170.970

(750.712)

184.211

(487.742)

(51.831)

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής

174.277

Δικαιώματα μειοψηφίας

(3.307)
170.970

(751.128)

184.211

(487.742)

184.211

(487.742)

417
(750.711)

Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους
μετόχους της μητρικής για την περίοδο
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά/Μειωμένα

0,01

0,00

0,01

0,00

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων.
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CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δικαιώματα
Αποδιδόμενα στους μετόχους
μειοψηφίας
της μητρικής
Μετοχικό
Λοιπά Αποτελέσματα
κεφάλαιο αποθέματικα
εις νέον
1 Ιανουαρίου 2004

12.532.475

1.662.332

Συναλλαγματικές διαφορές

-

59.326

-

-

59.326

Καθαρό κέρδος περιόδου
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους
περιόδου

-

-

47.098

5.518

52.615

-

59.326

47.098

5.518

111.942

(29.932)

-

-

-

(29.932)

Ίδιες μετοχές
Διανομή Μερίσματος

8.380.714

Σύνολο
5.840

22.581.361

-

-

(266.648)

-

(266.648)

(29.932)

-

(266.648)

-

(296.580)

12.502.543

1.721.659

8.161.164

11.357

22.396.722

Συναλλαγματικές διαφορές

-

(197.352)

-

-

(197.352)

Καθαρό κέρδος περιόδου (προ μερίσματος)
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους
περιόδου

-

-

1.226.890

20.355

1.247.245

-

(197.352)

1.226.890

20.355

1.049.893

(54.605)

-

-

-

(54.605)

-

319.914

(319.023)

(891)

(54.605)

319.914

(319.023)

(891)

(54.605)

12.447.938

1.844.221

9.069.031

30.821

23.392.011

9.069.031

30.821

23.392.011

30 Ιουνίου 2004

Ίδιες μετοχές
Μεταφορά σε αποθεματικά

’31 Δεκεμβρίου 2004
1 Ιανουαρίου 2005

12.447.938

1.844.221

Συναλλαγματικές διαφορές

-

201.583

-

-

201.583

Καθαρό κέρδος περιόδου
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους
περιόδου

-

-

435.345

(782)

434.563

-

201.583

435.345

(782)

636.146

Ίδιες μετοχές

(28.063)

-

-

-

(28.063)

Μέρισμα για το 2004

(28.063)

-

(533.297)
(533.297)

-

(533.297)
(561.360)

12.419.875

2.045.803

8.971.079

30.039

23.466.796

30 Ιουνίου 2005

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων.

6

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2005
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό
Λοιπά
κεφάλαιο αποθέματικα
1 Ιανουαρίου 2004
Καθαρό κέρδος περιόδου
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού
κέρδους περιόδου
Ίδιες μετοχές

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

12.532.474

1.618.618

8.486.228

22.637.320

-

-

309.608

309.608

-

-

309.608

309.608

-266.648

(266.648)

(29.932)

(29.932)

Διανομή Μερίσματος
(29.932)

-

(266.648)

(296.580)

12.502.542

1.618.618

8.529.187

22.650.347

-

-

964.685

964.685

-

-

964.685

964.685

(54.605)

-

-

(54.605)

-

29.905

(29.905)

-

(54.605)

29.905

(29.905)

(54.605)

’31 Δεκεμβρίου 2004

12.447.937

1.648.522

9.463.968

23.560.427

1 Ιανουαρίου 2005
Καθαρό κέρδος περιόδου
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού
κέρδους περιόδου

12.447.937

1.648.522

9.463.968

-

-

482.745

23.560.427
482.745

-

-

482.745

482.745

(28.063)

-

-

(28.063)

-

-

(533.297)

(533.297)

(28.063)

-

(533.297)

(561.360)

12.419.874

1.648.522

9.413.416

23.481.812

30 Ιουνίου 2004
Καθαρό κέρδος περιόδου (προ μερίσματος)
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού
κέρδους περιόδου
Ίδιες μετοχές
Μεταφορά σε αποθεματικά

Ίδιες μετοχές
Μέρισμα για το 2004

30 Ιουνίου 2005

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων.
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CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

Κατάσταση ταμειακών ροών 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2005
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
30-Ιουν-05
30-Ιουν-04

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
30-Ιουν-05

30-Ιουν-04

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη πρό φόρων

1.138.063

227.653

959.369

395.592

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

647.677

603.196

613.131

602.745

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

(69.471)

(163.962)

(69.471)

(163.962)

Προβλέψεις

378.938

127.431

99.397

Συναλλαγματικές διαφορές

201.580

59.327

(178.410)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ζημιά από πώληση παγίων
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :

(86.500)

(158.040)

(20.971)

494.220

227.741

434.313

304.679

38.231

-

27.588

15.180

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(1.547.525)

443.635

(1.502.959)

379.664

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(3.676.034)

1.187.915

(3.231.903)

1.042.137

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(1.235.095)

(4.826.835)

(1.057.185)

(4.693.416)

(162.748)

9.086

(44.828)

(494.220)

(227.741)

(434.313)

(304.679)

(516.750)
(4.803.134)

20.234
(2.398.820)

(451.089)
(4.915.387)

(39.404)
(2.561.448)

(972.589)

(704.309)

(912.316)

(717.894)

9.399

27.719

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένος φόρος εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων

9.399

Τόκοι εισπραχθέντες
Αγορά ίδιων μετοχών
Έσοδα από πώληση λοιπών επενδύσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(28.063)

(29.932)

(28.063)

(29.932)

(991.253)

778.500
44.259

(930.980)

772.778
52.671

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
15.967

-

15.967

-

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Επιχορηγήσεις

15.000.000

1.913.189

15.000.000

1.913.189

Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(9.614.820)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
(α) + (β) + (γ)

(9.622.384)

5.401.147

1.913.189

5.393.583

1.913.189

(393.240)

(441.372)

(452.784)

(595.588)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

5.898.246

4.512.880

5.592.700

4.438.764

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

5.505.006

4.071.507

5.139.916

3.843.176

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικές Πληροφορίες
Η μητρική εταιρεία του Ομίλου CYCLON ΕΛΛΑΣ είναι η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία
είναι ανώνυμη εταιρεία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920, με έδρα στο Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, ΤΚ. 15124. Η εταιρεία δραστηριοποιείται
στον κλάδο των λιπαντικών και πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες της αφορούν
εμπορία καυσίμων και εμπορία λιπαντικών.
Κύριοι μέτοχοι της CYCLON ΕΛΛΑΣ. Α.Ε. είναι :
· REPUBLIC BAY VENTURES (11.25%)
· ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. του Θεοδώρου (11,12%)
· ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. του Θεοδώρου (11,12%)
· GREEN POWΕR SHIPPING COMPANY SA (8,77%).
Η σημαντικότερη από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου είναι η ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. η οποία
δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, με έδρα στο
Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α. ΤΚ 15124
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Ομιλος. Εκμεταλλεύσεις εξωτερικού
δεν υπάρχουν.
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2005 ήταν :
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
184 άτομα
ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.
26
»
ΚΕΠΕΔ Α.Ε.
5
ΣΥΝΟΛΟ
215 άτομα
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας την 29 Σεπτεμβρίου 2005.
2. Περίληψη των σημαντικότερων λογιστικών αρχών
Πλαίσιο κατάρτισης
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. καλύπτουν τους έξι μήνες έως
30 Ιουνίου 2005. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (“ΔΛΠ”) 34
“Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις” και υπόκεινται στις διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (“ΔΠΧΠ”) 1 “Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ”, γιατί αποτελούν
μέρος της περιόδου που καλύπτεται από τις πρώτες ΔΠΧΠ οικονομικές καταστάσεις για το έτος
που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2005.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των
συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται πιο κάτω.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, ο Όμιλος εφάρμοσε τα
Πρότυπα που ισχύουν για τις χρήσεις που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2005 στα οικονομικά
στοιχεία από 1 Ιανουαρίου 2004. Τα πρότυπα αυτά εφαρμόστηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2005,
σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1 και ως αποτέλεσμα δεν έχουν προσαρμοστεί τα στοιχεία του 2004.
Επειδή όμως το σύνολο των προτύπων και διερμηνειών τα οποία θα είναι σε ισχύ την 31
Δεκεμβρίου 2005 δεν είναι γνωστά κατά την ημερομηνία κατάρτισης των συνημμένων ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων ο Όμιλος συνέταξε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα
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πρότυπα και διερμηνείες τα οποία έχουν εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά
την ημερομηνία σύνταξής τους.
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονταν με βάση τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές στην
Ελλάδα (‘‘ΓΠΛΑ’’) έως την 31 Δεκεμβρίου 2004. Οι ΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια σημεία από τα
ΔΠΧΠ. Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις
μεθόδους λογιστικής αποτίμησης και ενοποίησης που χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τις Ελληνικές
ΓΠΛΑ ώστε να συνάδουν με τα ΔΠΧΠ.
Τα στοιχεία του 2004 παρουσιάζονται
αναπροσαρμοσμένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών.
Συμφωνία και περιγραφή της επίδρασης της μετάβασης, από τις ΓΠΛΑ στα ΔΠΧΠ, στα ίδια
κεφάλαια και τα αποτελέσματα παρατίθενται στη Σημείωση 5.
Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως έχει
τροποποιηθεί από την επανεκτίμηση των επενδύσεων σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία
εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των
οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια
του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη
δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά
αποτελέσµατα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
Οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοστεί στην ετοιμασία των οικονομικών πληροφοριών των
θυγατρικών εταιρειών είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης «Δ.Π.Χ.Π» (International Financial Reporting Standards
«IFRSs») για πρώτη φορά.
Βάση ενοποίησης
Οι θυγατρικές, οι οποίες είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο όμιλος κατέχει περισσότερο από 50%
του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου ή έχει έλεγχο στις χρηματοοικονομικές ή
λειτουργικές πολιτικές, ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η ύπαρξη τυχόν
δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν να ασκηθούν κατά τον χρόνο σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί
τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την
ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο
έλεγχος δεν υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το κόστος
κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των
μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της
ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με τη συναλλαγή. Τα περιουσιακά
στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία εξαγορά
επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής.
Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν,

10

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη
αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα
αποτελέσματα.
Ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ
των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές επίσης απαλείφονται,
εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού
στοιχείου.
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις σε
κόστος κτήσεως μείον απομείωση.
Λογιστικοποίηση εσόδων
Τα έσοδα μετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και
αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική
ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ και άλλους φόρους που
σχετίζονται με πωλήσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις
Οι πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και
ο τίτλος ιδιοκτησίας τους έχει μεταβιβαστεί.
(β) Τόκοι
Έσοδα από τόκους θεωρούνται τα δεδουλευμένα, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται
λαμβάνοντας υπόψη το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρμόζεται
το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις μελλοντικές ταμειακές εισροές κατά την
αναμενόμενη ζωή του οικονομικού περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία του αυτού
του στοιχείου.
(γ) Μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την στιγμή που θεμελιώνεται το
δικαίωμα καταβολής τους στους μετόχους.
Πληροφόρηση ανά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία
γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Ως εκ τούτου, ο Όμιλος έχει παρουσιάσει την ανάλυση κατά τομέα στους επιχειρηματικούς τομείς
ως πρωτεύουσα και στους γεωγραφικούς τομείς ως δευτερεύουσα.
Το σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς
και όλες οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα
και κανένα υποκατάστημα στο εξωτερικό.
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Λειτουργικές μισθώσεις
1) Η εταιρεία ως εκμισθωτής
Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με βάση την
σταθερή μέθοδο σύμφωνα κατά την διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.
2) Η εταιρεία ως μισθωτής
Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με
βάση τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.
Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση
κατανέμονται και αυτά με σταθερή μέθοδο καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.
Συναλλαγματικές μετατροπές
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του
νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί
(«λειτουργικό νόμισμα»). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ,
που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές
οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου
και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις
ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι
συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους,
θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της
εύλογης αξίας.
(γ) Εταιρίες του Ομίλου
Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου (καμία εκ των οποίων δεν
έχει νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα
από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου γίνεται ως εξής:
(1) Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού,
(2) Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες της περιόδου (εκτός εάν η μέση
ισοτιμία δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευμένης επίδρασης των ισοτιμιών που ίσχυαν
κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται
με τις ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των συναλλαγών) και
(3) Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων
κεφαλαίων και μεταφέρονται στα αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών.
Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδό του από την υπηρεσία
Οι εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων παροχών αποχώρησης του προσωπικού από την
υπηρεσία, εξοδοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέες. Οι εισφορές σε κρατικά προγράμματα ή
οργανισμούς συνταξιοδότησης αντιμετωπίζονται όπως οι εισφορές σε προγράμματα
καθορισμένων παροχών, όπου οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους οργανισμούς αυτούς είναι
ίσες με αυτές που προκύπτουν από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποχώρησης κατά
την έξοδο από την υπηρεσία.
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Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών
είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη
αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της
μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά
δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα
αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από
τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος
προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο
ωρίμανσης.
Φορολογία
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και της
αναβαλλόμενης φορολογίας.
Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου της χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης
και υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την
περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την
απόκτηση των στοιχείων.
Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον Όμιλο και
το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται.
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ

ΩΦΕΛΙΜΗ
ΖΩΗ
20-50
9-37
6-10
4-33

Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
σε κάθε τέλος χρήσεως. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την
ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού
στοιχείου καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης
αναπόσβεστης αξίας του και μεταφέρεται στα αποτελέσματα της χρήσης.
Επενδύσεις σε ακίνητα για εκμετάλλευση
Η επένδυση σε ακίνητα για εκμετάλλευση, που αφορά ακίνητα που αποκτώνται με σκοπό τα
έσοδα από ενοίκια και/ή την κεφαλαιακή ανατίμηση, εμφανίζονται στην τεκμαρτή τους αξία κατά
την ημερομηνία του Ισολογισμού. Οι αποσβέσεις λογίζονται έτσι ώστε να διαγράφουν στα
αποτελέσματα το κόστος ή την αξία αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, κατά την
διάρκεια των εκτιμώμενων ωφέλιμων ζωών τους, χρησιμοποιώντας την σταθερή μέθοδο.
Μισθώσεις
Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του
παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται
μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα
σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις
υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές
μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια
που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της
ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον
εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές
μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό του Ομίλου και τα δικαιώματα
εκμετάλλευσης πρατηρίων καυσίμων.
Αυτά εμφανίζονται στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται με τον ρυθμό της εκτιμώμενης από
την εταιρεία ωφέλιμης ζωής τους, όσον αφορά το λογισμικό και με την περίοδο που η εταιρεία έχει
το δικαίωμα εκμετάλλευσης όσον αφορά τα πρατήρια.
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ΩΦΕΛΙΜΗ
ΖΩΗ
4-5

Δικαιώματα εκμετάλλευσης

9-12

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία
τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας
μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των
ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα
όταν προκύπτουν.
Αποθέματα
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην χαμηλότερη μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος αντιπροσωπεύει τα άμεσα αναλωθέντα υλικά και, όπου
συντρέχει η περίπτωση, τα άμεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα
που πραγματοποιούνται προκειμένου να φτάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και
κατάσταση. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο του σταθμισμένου μέσου
όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη αξία πώλησης μειωμένη
κατά το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης και τα τυχόν έξοδα πώλησης.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις εμφανίζονται στον Ισολογισμό
του Ομίλου, από την στιγμή που ο Ομιλος είναι συμβαλλόμενο μέρος μιας τέτοιας σύμβασης
χρηματοοικονομικών μέσων.
Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων
και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική
ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους
συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας
των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών,
προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα.
Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα
ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους
όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε μεταβατικούς λογαριασμούς και
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να
αποζημιώσουν.
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται
στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων και
μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο
σύμφωνα με την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες
μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.
Δάνεια τραπεζών
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για
την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει
της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού
(καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη
διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Διανομή μερισμάτων
Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Η
διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, η οποία
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση.
(α) Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες του Ομίλου
είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον η Εταιρεία δεν έχει
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου
αναφορικά με το μη βραχυπρόθεσμο δανεισμό της. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει
τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών από επιτόκια. Η διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί τις
διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν
τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο Όμιλος δεν
έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Ο Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες που να
βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και
παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά
υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και ο
Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με
κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να
αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Ο Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες
με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών
μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα
ικανοποιητικό ποσό σε εξασφαλισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
(δ) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να
κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος
προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα αποτίμησης του Ομίλου. Τα
κυριότερο νόμισμα σε όγκο συναλλαγών του Ομίλου εκτός του Ευρώ είναι το Δολάριο Ηνωμένων
Πολιτειών. Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου γίνεται κυρίως με τη μεγιστοποίηση της
φυσικής αντιστάθμισης μέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και εισροών - εκροών σε Δολάρια
Ηνωμένων Πολιτειών. Η διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές
(χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες
τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού
χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα
της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι
προσεγγίζει την πραγματική τους αξίας. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση
τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες
συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για τον Όμιλο για τη
χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις της Διοίκησης
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα. Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των
μελλοντικών γεγονότων.
Ααπαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν
πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι
αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς
αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει το φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για
αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.
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30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

5. Μετάβαση στα ΔΠΧΠ
Το ΔΠΧΠ 1 απαιτεί όπως ο Όμιλος καθορίσει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και να τις
εφαρμόσει αναδρομικά για να αναμορφώσει τον κατά ΔΠΧΠ ισολογισμό έναρξης κατά την
ημερομηνία μετάβασης (1 Ιανουαρίου 2004).
Το ΔΠΧΠ 1 παρέχει ορισμένες προαιρετικές απαλλαγές καθώς και υποχρεωτικές εξαιρέσεις στην
αρχή της αναδρομικής εφαρμογής. Οι απαλλαγές και εξαιρέσεις που έχουν ισχύ για τον Όμιλο
παρουσιάζονται παρακάτω:
Απαλλαγές από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που αποφάσισε ο Όμιλος
Επιχειρηματικές Συνενώσεις (ΔΠΧΠ 3)
Η CYCLON έχει επιλέξει να μην προβεί σε αναθεώρηση των επιχειρηματικών συνενώσεων που
πραγματοποιήθηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου 2004. Ως αποτέλεσμα, ο ισολογισμός έναρξης δεν
παρουσιάζει υπεραξία στην ενοποίηση, αφού η υπεραξία που είχε προκύψει από εξαγορές /
συνενώσεις είχε διαγραφεί στα ίδια κεφάλαια μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2003.
Εύλογες αξίες ή επανεκτιμήσεις ως θεωρούμενο κόστος (ΔΛΠ 16)
Η CYCLON έχει επιλέξει να επανεκτιμήσει τα οικόπεδα σε εύλογη αξία και να χρησιμοποιήσει την
αξία αυτή ως θεωρούμενο κόστος την 1 Ιανουαρίου 2004. Η Εταιρεία χρησιμοποίησε τη μέθοδο
συγκριτικής προσέγγισης για καθορισμό της εύλογης αξίας των οικοπέδων και τη μέθοδο
αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης για τα κτίρια. Τα ακίνητα παρουσιάζονται στη Σημείωση
7 “Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία”.
Για τη μετάβαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ο Ομιλος αποτίμησε τον μηχανολογικό
εξοπλισμό στην εύλογη αξία και επέλεξε να αναθέσει σε ανεξάρτητους εκτιμητές την αποτίμηση
των εδαφικών εκτάσεων – κτιριακών εγκαταστάσεων.
Παροχές σε εργαζομένους (ΔΛΠ 19)
Η CYCLON έχει επιλέξει να μην επαναϋπολογίσει αναδρομικά τη σχετική υποχρέωση και να
αναγνωρίσει όλα τα συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές στα αποτελέσματα εις νέον την
1 Ιανουαρίου 2004.
Συσσωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές (ΔΛΠ 21)
Ό Όμιλος έχει επιλέξει να μηδενίσει όλες τις συναλλαγματικές διαφορές κατά την ημερομηνία
μετάβασης στα ΔΠΧΠ για όλες τις ενοποιούμενες εταιρείες του εξωτερικού. Ως αποτέλεσμα τα
κέρδη ή οι ζημιές από μετέπειτα πώλησή τους δε θα περιλαμβάνουν συναλλαγματικές διαφορές
που προέκυψαν πριν την 1 Ιανουαρίου 2004 και θα περιλαμβάνουν συναλλαγματικές διαφορές
μετά την ημερομηνία αυτή.
Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΠ που ακολούθησε ο Όμιλος
Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Το ΔΠΧΠ 1 απαγορεύει τη χρήση πληροφοριών που γνωστοποιήθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου
2004 για διόρθωση εκτιμήσεων που είχαν γίνει κάτω από τις Ελληνικές ΓΠΛΑ, εκτός αν πρόκειται
για διόρθωση λαθών. Η Εταιρεία αναπροσάρμοσε υπολογισμούς και εκτιμήσεις στην περίπτωση
όπου η βάση υπολογισμού τους δεν ήταν σύμφωνη με τα ΔΠΧΠ, χρησιμοποιώντας στοιχεία που
ήταν διαθέσιμα κατά την ημερομηνία μετάβασης.
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Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

Συμφωνίες μεταξύ Ελληνικών ΓΠΛΑ και ΔΠΧΠ
Όμιλος
- Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων την 1 Ιανουαρίου 2004, 30 Ιουνίου 2004 και 31 Δεκεμβρίου 2004

Σύνολο ενοποιημένης καθαρής θέσης σύμφωνα με
τα ΕΓΠΛΑ
Αναμορφώσεις μετάβασης σε Δ.Π.Χ.Π.
Αναπροσαρμογή αξίας ενσώματων παγίων βάσει
εκτίμησης
Αντιλογισμός αναπροσαρμογής αξία παγίων βάσει
2065/92
Διαγραφή μη κεφαλαιοποιήσιμων δαπανών πολυετούς
απόσβεσης και πρώτης εγκαταστάσεως και
αντιλογισμός αποσβέσεων ΕΓΛΣ σύμφωνα με ΔΠΧΠ
Προσαρμογή μακροπρόθεσμων απαιτήσεων στην
παρούσα αξία τους
Προβλέψεις απαξίωσης αποθεματων
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πρόβλεψη για φορολογία εισοδήματος
Αναταξινόμηση ιδίων μετοχών από χρεώγραφα σε ίδια
κεφάλαια
Αναταξινόμηση επιχορηγήσεων
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε
εργαζομένους
Αναγνώριση δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης στα
αποτελέσματα
Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές που
αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα χρήσης
Αντιλογισμός μερίσματος 2003
Αντιλογισμός μερίσματος 2004
Λοιπές διαφορές
Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης
Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
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1.1.2004

30.6.2004

31.12.2004

13.104.119

13.393.777

14.295.312

19.399.204

19.202.564

19.208.911

0

0

-1.474.760

-327.160

-269.969

-477.036

-153.484
-79.864

-129.905
-79.864

-147.751
-79.864

-2.840.369

-3.103.943

-3.347.725

-80.000

-179.978

0

0
-271.416
-3.122.277

-29.932
-117.237
-3.152.220

0
-201.870
-1.642.976

-3.289.831

-3.333.678

-3.404.743

-21.456

32.805

113.987

0
266.648

178.410
0

82.692
0

0
-2.753

0
-14.106

533.297
-65.461

9.477.242

9.002.947

9.096.700

22.581.361

22.396.724

23.392.012

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

-

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

Συμφωνία καθαρών κερδών για το έτος 2004
30.06.2004

31.12.2004

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

299.679

457.356

Αντιλογισμός αποσβέσεων σύμφωνα με ΕΓΛΣ και εγγραφή
αποσβέσεων σύμφωνα με ΔΠΧΠ

(170.978)

(378.300)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(263.574)

(507.355)

Προσαρμογή μακροπρόθεσμων απαιτήσεων στην παρούσα
αξία τους

23.579

5.733

Απομειώσεις επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες
Αναγνώριση δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης στα
αποτελέσματα

70.803

113.987

Κέρδη από πώληση μετοχών

86.500

86.500

178.410

82.692

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε
εργαζομένους με βάση τη μέθοδο προβλεπόμενης πιστωτικής
μονάδας και καταχώριση των αναλογιστικών κερδών και
Λοιπές διαφορές

(16.561)
(179.978)

1.492.683

(99.915)
124.650

(114.912)
61.476

Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης

(247.064)

842.504

52.615

1.299.860

Σύνολο ενοποιημένων κερδών σύμφωνα με ΕΓΠΛΑ

Χρήση πρόβλεψης για συναλλαγματικές διαφορές

Σύνολο εταιρικών κερδών σύμφωνα με ΔΠΧΠ
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Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

Εταιρεία
- Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων την 1 Ιανουαρίου 2004, 30 Ιουνίου 2004 και 31 Δεκεμβρίου 2004
1.1.2004
Σύνολο καθαρής θέσης εταιρείας σύμφωνα με τα ΕΓΠΛΑ
Αναμορφώσεις μετάβασης σε Δ.Π.Χ.Π.
Αναπροσαρμογή αξίας ενσώματων παγίων και αντιλογισμός αποσβέσεων
ΕΓΛΣ σύμφωνα με ΔΠΧΠ
Αντιλογισμός αναπροσαρμογής αξίας παγίων βάσει 2065/92
Διαγραφή μη κεφαλαιοποιήσιμων δαπανών πολυετούς απόσβεσης και πρώτης
εγκαταστάσεως και αντιλογισμός αποσβέσεων ΕΓΛΣ σύμφωνα με ΔΠΧΠ
Απομειώσεις επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες
Προσαρμογή μακροπρόθεσμων απαιτήσεων στην παρούσα αξία τους
Προβλέψεις απαξίωσης αποθεματων
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πρόβλεψη για φορολογία εισοδήματος
Αναταξινόμηση ιδίων μετοχών από χρεώγραφα σε ίδια κεφάλαια
Αναταξινόμηση επιχορηγήσεων
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους με βάση τη
μέθοδο προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας και καταχώριση των
αναλογιστικών κερδών και ζημιών
Αναγνώριση δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αποτελέσματα
Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές που αναγνωρίστηκαν στα
αποτελέσματα χρήσης
Αντιλογισμός μερίσματος 2003
Αντιλογισμός μερίσματος 2004
Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης
Σύνολο καθαρής εταιρείας θέσης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
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30.6.2004

31.12.2004

14.121.028

14.511.055

15.531.592

19.399.166
0

19.212.310
0

19.187.519
-1.474.760

-288.927
-1.068.515
-153.484
-79.864
-2.840.369
0
0
-271.416
-3.135.659

-205.865
-1.134.044
-129.905
-79.864
-3.103.943
-163.621
-29.932
-117.237
-3.058.022

-421.124
-1.417.196
-147.751
-79.864
-3.347.725
0
0
-201.870
-1.511.544

-3.289.831
-21.456

-3.261.797
32.805

-3.286.824
113.987

0
266.648
0

178.410
0
0

82.692
0
533.297

8.516.293

8.139.294

8.028.837

22.637.321

22.650.349

23.560.429

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

-

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

Συμφωνία καθαρών κερδών για το έτος 2004
30.06.2004

31.12.2004

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

467.488

570.924

Αντιλογισμός αποσβέσεων σύμφωνα με ΕΓΛΣ και εγγραφή αποσβέσεων
σύμφωνα με ΔΠΧΠ

(106.874)

(322.388)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προσαρμογή μακροπρόθεσμων απαιτήσεων στην παρούσα αξία τους
Απομειώσεις επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες
Αναγνώριση δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αποτελέσματα
Κέρδη από πώληση μετοχών

(263.574)
23.579
(65.530)
70.803
86.500

(507.355)
5.733
(348.681)
113.987
86.500

Χρήση πρόβλεψης για συναλλαγματικές διαφορές
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

178.410
77.637
(163.621)

82.692
1.624.115
0

(28.034)
(6.705)
39.529

3.007
0
(34.241)

(157.880)

703.368,93

309.608

1.274.293

Σύνολο εταιρικών κερδών σύμφωνα με ΕΓΠΛΑ

Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους
Διαγραφή άυλου στοιχείου
Λοιπές διαφορές
Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης
Σύνολο εταιρικών κερδών σύμφωνα με ΔΠΧΠ
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Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Το σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς
και όλες οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα
και κανένα υποκατάστημα στο εξωτερικό.
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουμε ανάλυση ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Τα αποτελέσματα για κάθε επιχειρηματικό τομέα για τους 6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2004 ήταν τα
παρακάτω:
Καύσιμα
Καθαρές πωλήσεις

50.464.173

Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων

Λοιπές
Δραστηριότητες
12.295.386

Σύνολο
62.759.559

72.642

382.752

455.394

-117.451

-110.290

-227.741

-44.809

272.462

Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος

227.653
-175.038
52.615

Τα αποτελέσματα για κάθε επιχειρηματικό τομέα για τους 6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2005 ήταν τα
παρακάτω:
Καύσιμα
Καθαρές πωλήσεις

64.488.117

Λοιπές
Δραστηριότητες
15.031.826

Σύνολο
79.519.943

Λειτουργικά κέρδη

204.489

687.605

892.094

Χρηματοοικονομικά έξοδα

-59.732

305.701

245.969

Κέρδη προ φόρων

144.757

993.306

1.138.063

Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος

-703.500
434.563
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Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

Δευτερεύων τύπος απεικόνισης- γεωγραφικοί τομείς
30/6/2004
Πωλήσεις
Προϊόντων
Έλλαδα
Άλλες χώρες
Σύνολο

50.464.173
0
50.464.173

Πωλήσεις
Εμπορευμάτων
110.320
12.185.066
12.295.386

Σύνολο

50.574.493
12.185.066
62.759.559

30/6/2005
Πωλήσεις
Προϊόντων
Έλλαδα
Άλλες χώρες
Σύνολο

64.488.117
0
64.488.117

Πωλήσεις
Εμπορευμάτων
178.874
14.852.952
15.031.826
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Σύνολο

64.666.991
14.852.952
79.519.943

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε €)

7. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όμιλος

Οικόπεδα κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός
και
μεταφορικά
μέσα

Προκαταβολές
για αγορά
παγίων και
Έπιπλα και
πάγια υπό
λοιπός
κατασκευή
εξοπλισμός

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις
Μεταφορά
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005

18.213.595
303.743
18.517.338

11.884.221
2.200
(3.100)
269.424
12.152.745

3.001.597
58.359
(99.886)
174.252
3.134.322

390.682
588.642
(8.967)
-747.419
222.938

33.490.095
649.201
(111.953)
34.027.343

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005

273.903
98.620
372.523

1.478.278
358.855
(280)
1.836.853

1.903.726
152.430
(64.043)
1.992.113

-

3.655.907
609.906
(64.323)
4.201.490

18.144.815

10.315.892

1.142.209

222.938

29.825.853

Αναπόσβεστη αξία στις 30
Ιουνίου 2005

Οικόπεδα κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός
και
μεταφορικά
μέσα

Προκαταβολές
για αγορά
Έπιπλα και
παγίων και
λοιπός
πάγια υπό
εξοπλισμός
κατασκευή

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004

17.803.327
415.028
(4.760)
18.213.595

11.467.030
459.861
(42.670)
11.884.221

2.631.782
382.079
(12.264)
3.001.597

73.331
317.351
390.682

31.975.470
1.574.319
(59.694)
33.490.095

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Αποσβέσεις
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004

100.368
174.219
(684)
273.903

797.922
692.653
(12.297)
1.478.278

1.561.783
346.872
(4.929)
1.903.726

-

2.460.073
1.213.744
(17.910)
3.655.907

17.939.692

10.405.943

1.097.871

390.682

29.834.188

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2004
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(Ποσά σε €)

7. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εταιρεία

Οικόπεδα κτίρια

Προκαταβολές
Μηχ/κός
για αγορά
εξοπλισμός
Έπιπλα και
παγίων και
και
πάγια υπό
λοιπός
μεταφορικά
κατασκευή
εξοπλισμός
μέσα

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις
Μεταφορά
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005

18.178.495
303.743
18.482.238

11.870.728
(3.100)
269.424
12.137.052

2.927.026
285
(89.243)
174.252
3.012.320

390.682
588.642
(8.967)
(747.419)
222.938

33.366.931
588.927
(101.310)
33.854.548

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005

273.201
97.216
370.417

1.478.064
358.559
(280)
1.836.343

1.834.450
123.785
(64.043)
1.894.192

-

3.585.715
579.561
(64.323)
4.100.953

18.111.821

10.300.709

1.118.128

222.938

29.753.595

Αναπόσβεστη αξία στις 30
Ιουνίου 2005

Οικόπεδα κτίρια

Μηχ/κός
Προκαταβολές
εξοπλισμός
για αγορά
Έπιπλα και
και
παγίων και
μεταφορικά
λοιπός
πάγια υπό
μέσα
εξοπλισμός
κατασκευή

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004

17.803.327
379.928
(4.760)
18.178.495

11.456.387
457.011
(42.670)
11.870.728

2.631.782
307.508
(12.264)
2.927.026

73.331
317.351
390.682

31.964.827
1.461.798
(59.694)
33.366.931

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Αποσβέσεις
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004

100.368
173.517
(684)
273.201

797.922
692.439
(12.297)
1.478.064

1.561.783
277.596
(4.929)
1.834.450

-

2.460.073
1.143.552
(17.910)
3.585.715

17.905.294

10.392.664

1.092.576

390.682

29.781.216

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2004

Η εταιρεία και κατά συνέπεια ο Ομιλος έχει υποθηκεύσει γήπεδα και κτίρια ως εγγύηση για
τραπεζικά δάνεια που χορηγήθηκαν στον Ομιλο, για το συνολικό ποσό των €40.925.000.
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8. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ως προς το αναπόσβεστο υπόλοιπό τους αποτελούνται
κατά ποσοστό 25% περίπου από αγορές λογισμικού, ενώ το υπόλοιπο 75% αφορά δικαιώματα
εκμετάλλευσης πρατηρίων καυσίμων.
Όμιλος
Λογισμικό

Αέρας

Εταιρεία
Σύνολο

Λογισμικό

Αέρας

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005

178.813
1.500
180.313

278.388
321.888
600.276

457.201
323.388
780.589

152.911
1.500
154.411

278.388
321.889
600.277

431.299
323.389
754.688

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005

87.703
16.845
104.548

37.278
20.926
58.204

124.981
37.771
162.752

87.703
12.644
100.347

37.278
20.926
58.204

124.981
33.570
158.551

75.765

542.072

617.837

54.064

542.073

596.137

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2005

Όμιλος
Λογισμικό

Αέρας

Εταιρεία
Σύνολο

Λογισμικό

Αέρας

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004

152.911
25.902
178.813

278.388
0
278.388

431.299
25.902
457.201

152.911
0
152.911

278.388
0
278.388

431.299
0
431.299

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004

61.498
26.205
87.703

14.088
23.190
37.278

75.586
49.395
124.981

61.498
26.205
87.703

14.088
23.190
37.278

75.586
49.395
124.981

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2004

91.110

241.110

332.220

65.208

241.110

306.318
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9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές του Ομίλου είναι οι ακόλουθες :
Εταιρεία
1.980.249
220.000
(348.681)
1.851.568
158.040
2.009.608

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Αυξήσεις
Απομειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Μεταβολές
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005

Επωνυμία

Ποσοστό συμμετοχής
της μητρικής στο
κεφάλαιο της
θυγατρικής

Έδρα

Α. ΑΒΙΝ ΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
B. ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.

Αθήνα
Αθήνα

Γ. ΚΕΠΕΔ Α.Ε.

Αθήνα

100%
100%

Σύστημα Εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων
Σύστημα Εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών
λιπαντικών
Συλλογή και εμπόριο
χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων

*
Δ. ΕΛΤΕΠΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Αθήνα

Δραστηριότητα

90%

(*) Η ΚΕΠΕΔ Α.Ε. είναι θυγατρική της ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε (ποσοστό συμμετοχής 90%). Ο Όμιλος έχει
έμμεση συμμετοχή 100%.

10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Όμιλος

Εταιρεία

Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες
Ετοιμα προϊόντα

30/6/2005
1.243.521
1.960.017
2.518.360

31/12/2004
559.197
1.795.015
1.820.161

30/6/2005
1.233.810
1.960.017
2.518.360

31/12/2004
594.052
1.795.015
1.820.161

Σύνολο

5.721.898

4.174.373

5.712.187

4.209.228
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11. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Όμιλος

Εταιρεία

Όμιλος

Εταιρεία

30.06.2005

30.06.2005

31.12.2004

31.12.2004

Πελάτες

18.934.237

19.589.999

16.566.108

15.559.039

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

(7.172.178)

(7.172.178)

(7.497.908)

(7.497.908)

Τελικές εμπορικές απαιτήσεις

11.762.059

12.417.821

9.068.200

8.061.131

674.671

674.671

733.755

733.755

Επιταγές

7.363.089

7.351.701

7.656.756

7.648.615

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

1.637.856

0

1.457.395

0

Λοιπές απαιτήσεις

7.331.824

5.600.838

6.177.357

6.032.910

Σύνολο

28.769.499

26.045.031

25.093.463

22.476.411

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

1.909.698
26.859.801

1.889.707
24.155.324

1.688.066
23.405.397

1.688.066
20.788.345

28.769.499

26.045.031

25.093.463

22.476.411

Συναλλαγματικές

12. ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Όμιλος
Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

13.

30/6/2005
3.031.900
2.473.106
5.505.006

Εταιρεία

31/12/2004
2.267.085
3.631.161
5.898.246

30/6/2005
2.666.812
2.473.106
5.139.918

31/12/2004
1.961.539
3.631.161
5.592.700

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές

Όμιλος

Όμιλος

Εταιρεία

Εταιρεία

30.06.2005

31.12.2004

30.06.2005

31.12.2004

14.587.392

15.696.006

14.917.059

16.019.148

Προκαταβολές πελατών

921.944

975.933

568.050

613.673

Μερίσματα Πληρωτέα

652.558

560.634

559.507

214.795

Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις

356.859
402.852
530.885

111.880
304.592
505.244

356.859
340.365
395.609

109.063
278.528
426.129

17.452.490

18.154.289

17.137.449

17.661.336

Σύνολο
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14. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Όμιλος
30/6/2005
31/12/2004
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικά δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Ομολογιακό δάνειο
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων
Σύνολο δανείων

Εταιρεία
30/6/2005 31/12/2004

1.598.065
335.409
15.000.000
16.933.474

1.789.394
418.657
0
2.208.051

1.598.065
335.409
15.000.000
16.933.474

1.789.394
418.657
0
2.208.051

6.752.855

16.093.098

6.248.041

15.595.848

6.752.855
23.686.329

16.093.098
18.301.149

6.248.041
23.181.515

15.595.848
17.803.899

Ο Όμιλος έχει τα κατωτέρω τραπεζικά δάνεια :
1. Η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχει 5ετές ομολογιακό δάνειο ποσού €20.000.000 το οποίο συνήφθη τον
Απρίλιο του 2005 για την αποπληρωμή Κοινοπρακτικού Δανείου ύψους 11.738.811,44 (το οποίο
εξοφλήθη στις 12.4.2005) και για την χρηματοδότηση του τριετούς επενδυτικού προγράμματος της
εταιρείας. Το δάνειο φέρει επιβάρυνση EURIBOR εξαμήνου + 1,7% και η αποπληρωμή του 20%
του ποσού θα γίνει την 4η επέτειο από την σύναψη του δανείου και το υπόλοιπο με λήξη. Εχει γίνει
ανάληψη ποσού 15.000.000€ το δε υπόλοιπο θα αναληφθεί έως τον Φεβρουάριο του 2006.
2. Μακροπρόθεσμο δάνειο ποσού €2.200.000 το οποίο ελήφθη την 25.06.2004 για χρηματοδότηση
αγοράς εγκατάστασης εφοδιασμού καυσίμων. Το δάνειο φέρει επιβάρυνση EURIBOR 360 ημερών
+2,25% και θα εξοφληθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις από 1.1.05 έως 10.7.2008
3. Ο υπόλοιπος δανεισμός όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό αφορούν κεφάλαια κίνησης με μέσο
όρος επιβάρυνσης 5,5-6% και χρονική διάρκεια ενός έτους.
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15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Ίδιες μετοχές που αγοράσθηκαν
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Ίδιες μετοχές που αγοράσθηκαν
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005

Αριθμός
μετοχών
26.664.840
26.664.840
26.664.840

Κοινές μετοχές Ίδιες μετοχές
12.532.474
(84.536)
12.532.474
(84.536)
(28.063)
12.532.474
(112.599)

Σύνολο
12.532.474
(84.536)
12.447.938
(28.063)
12.419.875

16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φόρος χρήσης

Όμιλος

Εταιρεία

Όμιλος

Εταιρεία

30.06.2005
-174.396

30.06.2005
-166.793

30.06.2004
-221.338

30.06.2004
-163.621

Αναβαλλόμενος φόρος

-529.104

-309.831

46.300

77.637

Σύνολο

(703.500)

(476.624)

(175.038)

(85.984)

17. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Όμιλος

Εταιρεία

1/1- 30/6/2005 1/1- 30/6/2004
Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Σύνολο

2.872.752
811.099
296.901
79.541
4.060.293

2.502.586
696.221
254.851
31.567
3.485.225

1/1- 30/6/2005 1/1- 30/6/2004
2.593.669
734.425
268.835
79.541
3.676.470

2.520.131
710.174
102038
31.567
3.363.910

18. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Όμιλος
30/6/2005
31/12/2004
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

201.870
15.967
(69.471)
148.366

271.416
99.621
(169.167)
201.870
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19. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Όμιλος
30/6/2005
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)

Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)

Εταιρεία
30/6/2005

Όμιλος
30/6/2004

Εταιρεία
30/6/2004

435.345

482.745

47.098

309.607

26.510.595
0,02

26.510.595
0,02

26.510.595
0,00

26.510.595
0,01

Όμιλος
30/6/2005

Εταιρεία
30/6/2005

Όμιλος
30/6/2004

Εταιρεία
30/6/2004

435.345
26.358.125

482.745
26.358.125

47.098
26.415.035

309.607
26.415.035

0,02

0,02

0,00

0,01

20. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από τη διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσεως και τελούν υπό
την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τα μερίσματα που εγκρίθηκαν το εξάμηνο του
2005 από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης ανερχόταν σε €533.297 (0,02€ ανά μετοχή).

21. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Η τελευταία ελεγμένη φορολογική χρήση των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι
ως εξής :
- ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έως 31.12.2000
- ΑΒΙΝ ΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ έως 31.12.2002
- ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. έως 31.12.2002
- ΚΕΠΕΔ Α.Ε από την σύστασή της το 2003 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές
- ΕΛΤΕΠΕ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ έως 31.12.2002
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση των υποχρεώσεων της
εταιρείας ανέρχεται την 30.6.2005 σε 2.934.538,78 €. Αντίστοιχα τη 30.06.2004 το ποσό
ανερχόταν σε € 2.318.270,53
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της εταιρείας
ανέρχεται την 30.6.2005 σε 613.559,76€. Αντίστοιχα την 30.06.2004 το ποσό ανερχόταν σε €
2.084.956,62
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22. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Οι μισθώσεις της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις
διοικητικές υπηρεσίες και χώρους καταλλήλους για πρατήρια καυσίμων τους οποίους στην συνέχεια
υπεκμισθώνει σε συνεργάτες - πρατηριούχους.
Ως εκμισθωτής η εταιρεία από 1.1-30.6.05 είχε έσοδα στον κλάδο καυσίμων 155.086€ και από
λοιπές δραστηριότητες 62.740€ . Αντίστοιχα για το 2004 τα ποσά ανέρχονται σε 184.879€ και
183.323€.
Η εταιρεία ως μισθωτής στο ίδιο διάστημα κατέβαλε μισθώματα από συμβάσεις λειτουργικών
μισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έξοδα της περιόδου ποσό €295.600 για τα καύσιμα και ποσό
€273.748 για τις λοιπές δραστηριότητες. Αντίστοιχα για το ίδιο διάστημα του 2004 τα ποσά
ανέρχονται σε 230.206€ και 376.098€
23. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει την οικονομική διάρθρωση ή την
επιχειρηματική πορεία του Ομίλου από τις 30.6.2005 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης του
παρόντος.
24. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση.
Συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας, των θυγατρικών της και συνδεδεμένων μερών αναλύονται
κατωτέρω :

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30.06.2005

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30.06.2005

& ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΠΕΔ Α.Ε.

10.311,00

21.924,00

14.495,00

37.398,00

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.

51.044,00

1.215.699,00

182.974,00

-96.486,00

ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

4.833,00

0,00

115.667,00

-366.411,00

Οι πωλήσεις αγαθών στα συνδεδεμένα μέρη έγιναν στις κανονικές τιμές πωλήσεων του Ομίλου
Τα οφειλόμενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν με καταβολή μετρητών. Καμμία εγγύηση
δεν έχει δοθεί ή ληφθεί από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.
Επίσης δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα
πρόσωπα.
Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών
Δεν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των διευθυντικών στελεχών.

33

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

25.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
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ΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΩ

Για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων του Ομίλου προς τους εργαζόμενους το, αναφορικά με την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με τον χρόνο της προυπηρεσίας τους, διενεργήθηκε μελέτη
από αναλογιστή
Η υποχρέωση προσμετράται και απεικονίζεται κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων
με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου
Το ποσό του δεδουλευμένου δικαιώματος παρουσιάζεται προεξοφλούμενο στην παρούσα αξία του
σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.
Ο ομιλος διατηρεί σε ισχύ ένα μερικώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών για
συμμετέχοντες εργαζόμενους στην CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., στην ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε καθώς και στην
ΚΕΠΕΔ Α.Ε. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος αυτού οι εργαζόμενοι δικαιούνται εφάπαξ
επιδόματος το οποίο είναι συνάρτηση του τελικού μισθού κατά την ηλικία συνταξιοδότησης τους
(κατά μέσο όρο μεταξύ 55 και 58 ετών) και των ετών προυπηρεσίας τους στον Ομιλο. Επίσης η
εταιρεία έχει την υποχρέωση σύμφωνα με τον Ν2112/12 για αποζημίωση προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δικαιώματα και όρια συνταξιοδότησης. Δεν
παρέχονται άλλες παροχές ή επιδόματα μετά την συνταξιοδότηση.
Οι πιο πρόσφατες αναλογιστικές εκτιμήσεις του ενεργητικού του προγράμματος και της παρούσας
αξίας της συνολικής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την
αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης έγιναν την 31η Δεκεμβρίου 2004 και με
εκτίμηση για το 2005 από την εταιρεία Hewitt Associates S.A Η παρούσα αξία των υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών και τα συναφή κόστη τρεχουσών και παρεσχεθεισών υπηρεσιών
υπολογίσθηκαν με την μέθοδο «project unit credit»
Ο πιο σημαντικές οικονομικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες :
Ημερομηνία Αποτίμησης
31.12.2004
31.12.2003

Επιτόκιο
Πληθωρισμός
Αύξηση
αποδοχών προεξόφλησης
4%
4,5%
2,5%
4%

5%
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2,5%

ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας

‘‘CYCLON ΕΛΛΑΣ
Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρείας Επεξεργασίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών.’’
Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ‘‘CYCLON
HELLAS– Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρείας Επεξεργασίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών ’’ (η
«Εταιρεία»), καθώς και τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των
θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2005. Η ευθύνη της
σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η ευθύνη μας
περιορίζεται στην έκδοση της σχετικής έκθεσης για αυτές τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, με βάση
την επισκόπηση που διενεργήσαμε.
Η επισκόπηση μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 2400, όπως
προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Το Πρότυπο αυτό απαιτεί να σχεδιάσουμε και να
εκτελέσουμε την επισκόπηση για την απόκτηση σχετικής διασφάλισης ως προς το αν οι ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Η επισκόπηση περιορίζεται
κυρίως σε αναζήτηση πληροφοριών από το προσωπικό της εταιρείας και σε αναλυτικές διαδικασίες που
εφαρμόζονται σε οικονομικά δεδομένα και έτσι παρέχει λιγότερη διασφάλιση από έναν έλεγχο. Δεν
διενεργήσαμε έλεγχο και κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.
Βασιζόμενοι στην επισκόπησή μας δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας στοιχεία, τα οποία μας
αναγκάζουν να πιστεύουμε ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και
οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου δεν έχουν συνταχθεί, από όλες τις
ουσιαστικές απόψεις, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις”.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Αντώνης Παπαγεωργίου
ΑΜ ΣΟΕΛ 11691
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