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CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

 Συνοπτική Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30
ης

 Σεπτεµβρίου 2010 

 (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

  Όµιλος Εταιρεία 

  30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ.     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7 32.970 33.090 31.612 31.725

Επενδύσεις σε ακίνητα  2.007 2.007 2.007 2.007

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 8 410 603 350 527

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις  9 - - 2.630 2.430

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 9 98 33 98 33

Υπεραξία επιχείρησης  467 467 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 6.149 4.288 6.134 4.278

  42.101 40.488 42.831 41.000

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Αποθέµατα 11 7.669 8.510 7.167 7.992

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10 53.262 49.028 51.887 47.654

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 4.830 4.243 4.384 3.806

  65.761 61.781 63.438 59.452

Σύνολο ενεργητικού  107.862 102.269 106.269 100.452

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους      

Μετοχικό κεφάλαιο 13 12.532 12.532 12.532 12.532

Αποθεµατικά 14 2.105 2.105 1.774 1.774

Κέρδη εις νέον  15.799 14.705 16.359 15.087

  30.436 29.342 30.665 29.393

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  8 18 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  30.444 29.360 30.665 29.393

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Οµολογιακό δάνειο 15 15.000 - 15.000 -

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 15 354 373 354 369

Αναβαλλόµενοι φόροι   3.759 3.740 3.595 3.566
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία  3.646 3.735 3.332 3.448

Επιχορηγήσεις  128 92 128 92

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 76 85 72 72

  22.963 8.025 22.481 7.547

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 28.089 35.686 27.264 34.908

∆άνεια 15 26.366 29.198 25.859 28.604

  54.455 64.884 53.123 63.512

Σύνολο υποχρεώσεων  77.418 72.909 75.604 71.059

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  107.862 102.269 106.269 100.452
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της περιόδου  που έληξε την 30
η
 Σεπτεµβρίου 2010 

(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
 

  Όµιλος Εταιρεία Όµιλος Εταιρεία 

 Σηµ. 1.01-30.09.10 1.01-30.09.09 1.01-30.09.10 1.01-30.09.09 1.07-30.09.10 1.07-30.09.09 1.07-30.09.10 1.07-30.09.09 

          

Πωλήσεις 23   335.665 258.734 333.296 255.729 96.487 85.710 95.744 84.386

Κόστος πωληθέντων 24 (318.803) (242.460) (317.142) (240.029) (91.075) (79.455) (90.589) (78.426)

Μεικτό κέρδος  16.862 16.274 16.154 15.700 5.412 6.255 5.155 5.960

Άλλα λειτουργικά 
έσοδα  25   2.963 2.644 2.967 2.707 880 724 838 727

Έξοδα διάθεσης 24  (13.381) (13.133) (13.017) (12.625) (4.395) (4.577) (4.224) (4.300)

Έξοδα διοίκησης 24  (3.028) (3.255) (2.522) (2.736) (842) (1.042) (723) (901)

        
Αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης  3.416 2.530 3.582 3.046 1.055 1.360 1.046 1.486

Χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα  16 (1.616) (1.303) (1.586) (1.259) (878) (265) (884) (263)

Κέρδη προ φόρων  1.800 1.227 1.996 1.787 177 1.095 162 1.223

Φόρος εισοδήµατος 17 (716) (521) (724) (545) (69) (226) (71) (287)

Καθαρά κέρδη / 

(ζηµίες) περιόδου  1.084 706 1.272 1.242 108 869 91 936

         

Κατανεµηµένα σε:         

Μετόχους της 
µητρικής   1.094 707 1.272 1.242 110 868 91 936
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας   (10) (1) - - (2) 1 - -

  1.084 706 1.272 1.242 108 869 91 936

Κέρδη / (ζηµίες) ανά 

µετοχή που 

αναλογούν στους 

µετόχους της 

µητρικής για την 

περίοδο 

(εκφρασµένα σε € 

ανά µετοχή) 

 

 

 

      

Βασικά / Μειωµένα 19   0,0410 0,0265 0,0477 0,0466 0,0041 0,0326 0,0034 0,0351 

 
 
 

Κατάσταση λοιπών εσόδων 
 

Συναλλαγµατικές 

διαφορές 

µετατροπών 

 
- (8) - - - (8) - - 

Σύνολο  1.084 698 1.272 1.242 108 (861) 91 936 

 
 
 
 
 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1
ης

 Ιανουαρίου – 30
ης

 Σεπτεµβρίου 

2010 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
Όµιλος 

 

 
Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 

∆ικαιώµατα 

µειοψηφίας  

 
Μετοχικό 

κεφάλαιο Ίδιες µετοχές Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 

νέον  Σύνολο 

       

1 Ιανουαρίου 2009 12.532  2.113 13.645 24 28.314 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους - - (8) (161) (2) (171) 
       

30 Σεπτεµβρίου 2009 12.532  2.105 13.484 22 28.143 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους - - - 1.221 (4) 1.217 

31 ∆εκεµβρίου 2009 12.532  2.105 14.705 18 29.360 

       

1 Ιανουαρίου 2010 12.532  2.105 14.705 18 29.360 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους - - - 1.094 (10) 1.084 

30 Σεπτεµβρίου 2010 12.532  2.105 15.799 8 30.444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



 

 

Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 7 από 33 

 

 

 

 

 

Συνοπτική Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1
ης

 Ιανουαρίου – 30
ης

 Σεπτεµβρίου 

2010 
 (ποσά σε χιλ.  Ευρώ) 
 
 
Εταιρεία 

 
 Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 

 
Μετοχικό 

κεφάλαιο Ίδιες µετοχές Aποθέµατικα 

Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2009 12.532  1.774 13.442 27.748 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους - - - 1.242 1.242 

30 Σεπτεµβρίου 2009 12.532  1.774 14.684 28.990 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους - - - 403 403 

31 ∆εκεµβρίου 2009 12.532  1.774 15.087 29.393 

      

1 Ιανουαρίου 2010 12.532  1.774 15.087 29.393 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους -  - 1.272 1.272 

30 Σεπτεµβρίου 2010 12.532  1.774 16.359 30.665 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενδιάµεση Κατάσταση ταµειακών ροών 1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεµβρίου 2010 
(ποσά σε χιλ.  Ευρώ) 
 

  Όµιλος Εταιρεία 

 Σηµ. 

1.01-

30.09.2010 

1.01-

30.09.2009 

1.01-

30.09.2010 

1.01-

30.09.2009 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Αποτελέσµατα πρό φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)  1.800 1.227 1.996 1.787 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:      

Αποσβέσεις 7,8 2.100 2.018 1.988 1.924 

Προβλέψεις  (257) (32) (230) (88) 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (94) (126) (82) (157) 
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) 
Επενδυτικής δραστηριότητας  (483) (246) (480) (222) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  2.096 1.536 2.072 1.498 

Μεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης:      

Αύξηση / (µείωση) αποθεµάτων  841 1.007 825 1.127 

Αύξηση/ (µείωση)  απαιτήσεων  (5.438) 15.707 (5.874) 14.516 

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (8.219) (8.266) (8.079) (7.526) 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα   (1.537) (1.222) (1.513) (1.108) 

Καταβεβληµένοι φόροι  (514) (607) (514) (607) 
Σύνολο (εκροών) / εισροών  από λειτουργικές 

δραστηριότητες ( α)  (9.705) 10.996 (9.891) 11.144 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 7,8 (1.842) (2.293) (1.747) (2.249) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 
στοιχείων  10 121 10 121 

Τόκοι εισπραχθέντες  40 107 231 83 
Πώληση / (απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων  (65) - (265) - 
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β)  (1.857) (2.065) (1.771) (2.045) 

      

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  15.000 - 15.000 - 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων απο χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεωλύσια)  (121) (171) (108) (167) 

Εξοφλήσεις δανείων  (2.730) (12.311) (2.652) (12.192) 
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  12.149 (12.482) 12.240 (12.359) 

      

Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)  587 (3.551) 578 (3.260) 

      

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  4.243 6.034 3.806 5.250 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  4.830 2.483 4.384 1.990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



 

 

Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 9 από 33 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 

30
ης

 Σεπτεµβρίου 2010 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. Γενικές Πληροφορίες 
 
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου CYCLON ΕΛΛΑΣ («ο Όµιλος») είναι η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Ανώνυµη 
Βιοµηχανική Εταρεία Επεξεργασίας και Εµπορίας Λιπαντικών & Πετρελαιοειδών («η Εταιρεία»), η οποία είναι 
ανώνυµη εταιρεία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα τον 
Ασπρόπυργο Αττικής, Λ.Μεγαρίδος 124, ΤΚ 19 300. 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%)  
• ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. του Θεοδώρου  (11,12%) 
• ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. του Θεοδώρου  (11,12%)  
• GROVANIA LTD                                       (  9,17%) 
• BNP PARIBAS (SUISSE) S.A.   (  5,55%) 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και 
τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της  
για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2010, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς («∆ΠΧΑ»). Οι θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη σηµείωση 10. Η σηµαντικότερη από τις 
θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου είναι η ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, µε έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, Λ.Μεγαρίδος 124, ΤΚ 19 300. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού 
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλος.  
 
Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατέυονται στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.cyclon.gr 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρεία κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010 είναι 
279 άτοµα και 200 άτοµα αντίστοιχα (30.09.2009: Όµιλος 303 άτοµα, Εταιρεία 224 άτοµα). 
 
Οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2010 έχουν 
εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 25η Νοεµβρίου 2010. Η σύνθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
 

• Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας  Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος 
• ∆ηµήτριος Π. Κονταξής   Αντιπρόεδρος – ∆ιευθύνων Σύµβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 
• Νίκη ∆. Στουφή    Μη Εκτελεστικό Μέλος 
• Νικόλαος Ν. Ρεµπάκος   Εκτελεστικό Μέλος 
• ∆ηµήτριος Β. Μπαρτζώκας  Εκτελεστικό Μέλος 
• Ευάγγελος Ν. Φαφούτης  Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
• Περικλής Α. Ξενούλης   Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 
2.      Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και 

διερµηνειών. 

 
Ο όµιλος/εταιρεία υιοθέτησε κατά την τρέχουσα χρήση τα νέα και αναθεωρηµένα  ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις αντίστοιχες διερµηνείες τους ως έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (Ι.F.R.I.C.) αντίστοιχα και στο 
βαθµό που αυτά σχετίζονται µε τη δραστηριότητα του οµίλου και ισχύουν για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 
την 1η Ιανουαρίου 2010. 
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α. Νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε ισχύ από 1

η
 Ιανουαρίου 2010. 

Η υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων προτύπων και διερµηνειών σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2010 είτε δεν 
σχετίζονται µε την δραστηριότητα του οµίλου είτε δεν επιφέρουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές µε ουσιώδεις 
συνέπειες επί των γνωστοποιηθέντων οικονοµικών µεγεθών τρέχουσας και προηγούµενης χρήσης. 

 
β. Νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα µη εισέτι σε ισχύ 
Εκτιµάται ότι η υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων προτύπων και διερµηνειών σε ισχύ σε µελλοντικές περιόδους 
είτε δεν σχετίζονται µε τη δραστηριότητα του οµίλου είτε δεν θα έχουν ουσιώδεις επιπτώσεις επί των οικονοµικών 
µεγεθών. 

 
3. Βασικές Λογιστικές Αρχές  

 
3.1.  ∆ήλωση Συµµόρφωσης   

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη ∆ιοίκηση µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς («∆ΠΧΑ»), συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («∆ΛΠ») και ερµηνειών που 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
3.2.  Αρχή του Ιστορικού  Κόστους   

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων 
και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η 
χρήση υπολογισµών και εκτιµήσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό 
αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε 
σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από 
αυτούς τους υπολογισµούς.  

 
3.3. Βάση ενοποίησης 

 
Οι θυγατρικές, οι οποίες είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο όµιλος κατέχει άµεσα ή έµµεσα περισσότερο από 50% 
του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου ή έχει έλεγχο στις χρηµατοοικονοµικές ή λειτουργικές πολιτικές, 
ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όταν η µητρική εταιρεία έχει τη 
δυνατότητα να κατευθύνει την οικονοµική και λειτουργική πολιτική των εταιρειών στις οποίες επενδύει έτσι ώστε να 
λαµβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές τους.   
 
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, 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. 
 
Ολες οι εταιρείες του οµίλου έχουν την ίδια ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
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.  
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3.4. Αναγνώριση 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 και τα 
οποία περιλαµβάνουν τελωνιακούς φόρους, ενώ δεν περιλαµβάνουν εκπτώσεις και ΦΠΑ που σχετίζονται µε 
πωλήσεις. Τα ενδοεταιρικά έσοδα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α)  Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί στους πελάτες, τα 
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
(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 είσπραξής 
τους. 
(δ) Μισθώµατα 
Το εισόδηµα από µισθώµατα λειτουργικής µίσθωσης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε βάση την σταθερή µέθοδο 
κατά την διάρκεια της σχετικής µίσθωσης.     
 
3.5. Τοµείς δραστηριότητος  
 
Οι κύριοι τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Οµίλου είναι η εµπορία πετρελαιοειδών προϊόντων (Υγρά 
Καύσιµα) και η παραγωγή βασικών λιπαντικών και τελικών (Συσκευασµένων) Λιπαντικών Προϊόντων. 
Οι ανωτέρω δραστηριότητες παρακολουθούνται µέσω αντίστοιχης ενιαίας διοικητικής πληροφόρησης. 
Ποσοστό 92% των πωλήσεων προέρχεται από την εσωτερική αγορά ενώ 8% αντιπροσωπεύει εξαγωγές (75% εντός 
της Ε.Ε. και 25% σε τρίτες χώρες). Οι πωλήσεις της µητρικής εταιρείας αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91% επί των 
συνολικών πωλήσεων του οµίλου. 
Τα έσοδα προέρχονται από µεγάλο αριθµό πελατών, κατανέµονται ανά πελάτη σε ποσοστά που ουδένα εξ΄αυτών δεν 
υπερβαίνουν το 10%. 

 
3.6. Μετατροπή ξένων νοµισµάτων 

 

(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 
 
 (γ) Εταιρείες 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: 



 

 

Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 12 από 33 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 

30
ης

 Σεπτεµβρίου 2010 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια) 
 

(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. 

 
3.7. Παροχές κατά την συνταξιοδότηση του προσωπικού  
 
(α) Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδό του από την υπηρεσία 
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, όσο και 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
 
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 του µεγαλύτερου από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης ή του 10% της εύλογης αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, 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. 
 
(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση 
εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόλυσης, είτε όταν 
προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που 
οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναµία στον προσδιορισµό του αριθµού 
εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως 
ενδεχόµενη υποχρέωση. 
 

3.8. Φορολογία  
 
Ο φόρος εισοδήµατος  της µητρικής εταιρείας και του συνόλου των ελληνικών θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου 
υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως µε τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (24% 
για το 2010, και 25% για το 2009). Τα  φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ως αυτά 
αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις  διότι δεν περιλαµβάνονται έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή 
αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες  χρήσεις και δεν περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή 
αναγνωρίζονται φορολογικά.  
 
Ο φόρος εισοδήµατος των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού υπολογίζεται για την κάθε εταιρεία µε τα κάτωθι 
ποσοστά αντίστοιχα επί των δηλωθέντων καθαρών κερδών µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ως εξής: 
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BULVARIA µε ποσοστό  19% 
CYROM µε ποσοστό 15% 
ARCELIA µε ποσοστό 10% 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία ή ετεροχρονισµένη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται λόγω 
χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται στο µέγεθος 
που αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά. 
 
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλα τις πρόσκαιρες φορολογικές διαφορές 
και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθµό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα κέρδη και 
συµψηφιστεί µε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση. 
 
Τα ποσά των αναβαλλόµενων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται κατά την ηµεροµηνία του εκάστοτε 
Ισολογισµού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί, συνεκτιµώντας νέα δεδοµένα και συγκυρίες που επιδρούν στην 
διαθεσιµότητα µελλοντικών φορολογητέων κερδών για αξιοποίηση τούτων.  
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά φορολογίας που αναµένεται να ισχύουν στην χρήση κατά 
την οποία ανακύπτει η φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα 
αποτελέσµατα πλήν της περίπτωσης  που συνδέεται µε ποσά που µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια οπότε και ο φόρος 
έχει την ίδια λογιστική µεταχείριση. 
     
3.9. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία   

 
Τα ενσώµατα πάγια κατά την 31.12.2004 αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία, η οποία θεωρήθηκε ως τεκµαιρόµενο 
κόστος σύµφωνα µε το IFRS 1, πρώτη υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. Μεταγενέστερες αποκτήσεις  επιµετρώνται στο 
κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµία αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει 
και όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες 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. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε τη 
σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού είναι ως εξής:  
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗ 

ΖΩΗ 
Κτίρια και τεχνικά έργα 20-50 έτη 
Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός  9-33 έτη 
Μεταφορικά µέσα 7-9 έτη 
΄Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 4-33 έτη 

 
 

Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε τέλος χρήσεως 
και προσαρµόζονται, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 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 ενσώµατου πάγιου καθορίζεται ως η 
διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και µεταφέρεται στα 
αποτελέσµατα της χρήσης. 
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3.10. Επενδύσεις σε ακίνητα για εκµετάλλευση 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα για εκµετάλλευση, που αφορούν ακίνητα που αποκτώνται µε σκοπό τα έσοδα από ενοίκια 
και/ή την κεφαλαιακή ανατίµηση, εµφανίζονται στο ιστορικό κόστος όπως διαµορφώθηκε την 01.01.2004. Η 
αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των ακινήτων αυτών είναι 33 έτη. Οι αποσβέσεις λογίζονται έτσι ώστε να διαγράφουν 
στα αποτελέσµατα το κόστος ή η αξία αποτίµησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, κατά την διάρκεια των 
εκτιµώµενων ωφέλιµων ζωών τους, χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο. 
 
3.11. Χρηµατοδοτικές 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, εκτός όπου 
υπάρχει η λογική βεβαιότητα ότι ο Όµιλος θα αποκτήσει κυριότητα των παγίων στη λήξη της µίσθωσης. 
 
3.12. Λειτουργικές Μισθώσεις 
 
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. 
Τα πληρωτέα µισθώµατα σε περίπτωση λειτουργικής µίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα µε βάση τη σταθερή 
µέθοδο σύµφωνα κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. 
 

3.13. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνεται το λογισµικό του Οµίλου, εµπορικό σήµα και  δικαιώµατα  
εκµετάλλευσης πρατηρίων καυσίµων.  
 
Αυτά εµφανίζονται στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται ανάλογα µε την εκτιµώµενη από την Εταιρεία 
ωφέλιµη ζωή τους, όσον αφορά το λογισµικό και το σήµα και µε την περίοδο που η Εταιρεία έχει το δικαίωµα 
εκµετάλλευσης όσον αφορά τα πρατήρια καυσίµων. 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗ 

ΖΩΗ 
Λογισµικό 4-5 
Εµπορικό σήµα 5 
∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης 5 

 
 
3.14. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 
Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της εταιρείας επενεξετάζει τη λογιστική αξία των ασώµατων και 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίσει αν τυχόν τα περιουσιακά στοιχεία της έχουν υποστεί αποµείωση 
της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 30.06.2010. 
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3.15. Αποθέµατα  
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής 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. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος 
κτήσεως των αποθεµάτων. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο του σταθµισµένου µέσου όρου. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντικατοπτρίζει την κατ΄εκτίµηση τιµή  πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα 
πώλησης.  
 

3.16. Πελάτες 
 
Οι πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και εν συνεχεία αποτιµώνται συνεκτιµώντας την παρούσα 
αξία τους υπολογισµένης βάσει του πραγµατικού επιτοκίου. Αποµείωση αναγνωρίζεται 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 ζηµίας 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. 
Για πελάτες  που κρίνονται επισφαλείς διενεργείται ισόποση πρόβλεψη η οποία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της 
χρήσης εντός της οποίας οι αντίστοιχοι πελάτες απέκτησαν τον χαρακτηρισµό των επισφαλών. 
 
3.17. 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. 

 
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. 
 

3.18. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως καθώς και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 
µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού κινδύνου.  
 

3.19. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια 
κεφάλαια. 
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση 
του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση  
 
µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 
Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου, έως ότου οι ίδιες 
µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για τη 
συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαµβάνεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 
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3.20. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα χρηµατοικονοµικά  περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις εµφανίζονται στον ισολογισµό του Οµίλου, από τη 
στιγµή που ο Όµιλος είναι συµβαλλόµενο µέρος µιας τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.  Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον 
οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και 
επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 
 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 

αποτελέσµατα 
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την πώληση σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα.  Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της 
κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν 
εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις 
αυτής της κατηγορίας. 
 

(β) ∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα 
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  Περιλαµβάνονται στο 
 

κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 
 
(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές και 
συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. 
Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 

(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 
κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 
µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η 
ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται 
στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις 
ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά 
πωληθούν ή υποστούν αποµείωση. Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω 
αποτελεσµάτων. 
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης 
αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία  
 
τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακές 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε 
χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση 
πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 
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Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που 
έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή 
παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η 
σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται 
στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται 
µέσω των αποτελεσµάτων. 
 

3.21. ∆άνεια 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. 
 
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την 
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 

3.22. Μερίσµατα 

 
Τα µερίσµατα προς τους µετόχους της εταιρείας αναγνωρίζονται ως πληρωτέα και εµφανίζονται ως υποχρέωση της  
 
εταιρείας στις οικονοµικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στην περίοδο εντός της οποίας τα µερίσµατα έχουν 
εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
3.23. Πιστωτές  

 
Η αρχική αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων. Εν συνεχεία αποτιµώνται στην 
πραγµατική άξία χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου εφόσον υπάρχει σηµαντική διαφορά σε 
σχέση µε την ονοµαστική αξία. 
 
3.24. Κόστος δανεισµού   

 
Το κόστος δανεισµού που συνδέεται άµεσα µε την παραγωγή ή κατασκευή παγίων περιουσιακών στοιχείων των 
οποίων η ολοκλήρωση µέχρι της χρησιµοποίησής τους ή πώλησής τους εκτείνεται σε σηµαντικό χρονικό διάστηµα 
επαυξάνει το κόστος των παγίων. Τυχόν έσοδα (τόκοι και έσοδα) πρόσκαιρης επένδυσης συγκεκριµένου δανεισµού 
µέχρι χρησιµοποίησής του ως ανωτέρω αποµειώνει το κεφαλοποιηµένο κόστος δανεισµού. Λοιπά κόστη δανεισµού 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα εντός της περιόδου που επισυµβαίνουν.  
 
4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 
Η Εταιρεία 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 ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί 
από τη ∆ιοίκηση.   
 
(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 ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Ο  
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Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά µε το µη βραχυπρόθεσµο δανεισµό του. 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. 
 
(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 εισπραξιµότητα 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 όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων  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 
∆ολάριο Ηνωµένων Πολιτειών. Η διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου γίνεται κυρίως µε τη µεγιστοποίηση της 
φυσικής αντιστάθµισης µέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και εισροών – εκροών σε ∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών. 
Η διεύθυνση του Οµίλου παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα.  
 
5. Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα), που διαπραγµατεύονται σε 
ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια) 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 ενεργές 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. 
 

6. Ουσιώδεις κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης 

 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης 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.  



 

 

Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 19 από 33 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 

30
ης

 Σεπτεµβρίου 2010 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια) 
 
Απαιτείται 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. 
 
7.      Ενσώµατα  πάγια  περιουσιακά στοιχεία 

 

Όµιλος 

 
Οικόπεδα –  

κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 

Mεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Προκαταβολές 

για αγορά παγίων 

και πάγια υπό 

κατασκευή Σύνολο 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 21.951 15.501 2.686 5.688 268 46.094

Προσθήκες 504 838 8 431 41 1.822

Πωλήσεις (6) (80) - - - (86)

Μεταφορά - - - - - -

Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2010 22.449 16.259 2.694 6.119 309 47.830

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 2.756 4.881 1.604 3.763 - 13.004

Αποσβέσεις 578 733 219 357 - 1.887

Πωλήσεις - (31) - - - (31)

Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2010 3.334 5.583 1.823 4.120 - 14.860

    
Αναπόσβεστη αξία  

30 Σεπτεµβρίου 2010 19.115 10.676 871 1.999 309 32.970

    

 
Οικόπεδα – 

κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 

Mεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Προκαταβολές 

για αγορά παγίων 

και πάγια υπό 

κατασκευή Σύνολο 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 20.401 14.590 2.686 5.345 382 43.404

Συν/κες ∆ιαφορές 0 0 (5) (1) - (6)

Προσθήκες 1.285 958 5 377 269 2.894

Πωλήσεις (17) (148) - (33) - (198)

Μεταφορά 282 101 - - (383) -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 21.951 15.501 2.686 5.688 268 46.094

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 2.054 3.995 1.275 3.328 - 10.652

Συν/κες ∆ιαφορές - - (1) (1) - (2)

Αποσβέσεις 707                   919 330 469 - 2.425

Πωλήσεις (5) (33) - (33) - (71)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 2.756 4.881 1.604 3.763 - 13.004

    
Αναπόσβεστη αξία  

31 ∆εκεµβρίου 2009 19.195 10.620 1.082 1.925 268 33.090

(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Εταιρεία 

 

 
Οικόπεδα - 

κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός  

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Προκαταβολές 

για αγορά 

παγίων και 

πάγια υπό 

κατασκευή Σύνολο 

 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 20.818 15.450 2.303 5.330 268 44.169

Προσθήκες 504 797 - 404 41 1.746

Πωλήσεις - (79) - - - (79)

Μεταφορά - - - - - -

Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2010 21.322 16.168 2.303 5.734 309 45.836

  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 2.700 4.833 1.435 3.476 - 12.444

Αποσβέσεις 572                724 170 344 - 1.810

Πωλήσεις - (30) - - - (30)

Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2010 3.272 5.527 1.605 3.820 - 14.224

  

Αναπόσβεστη αξία  

30 Σεπτεµβρίου 2010 18.050 10.641 698 1.914 309 31.612

       

 
Οικόπεδα – 

κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός  

Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Προκαταβολές 

για αγορά 

παγίων και 

πάγια υπό 

κατασκευή Σύνολο 

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 19.253 14.549 2.302 4.992 382 41.478

Προσθήκες 1.285 948 1 371 269 2.874

Πωλήσεις (2) (148) - (33) - (183)

Μεταφορά 282 101 - - (383) -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 20.818 15.450 2.303 5.330 268 44.169

  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 2.005 3.959 1.168 3.056 - 10.188

Αποσβέσεις 696                  907 267 453 - 2.323

Πωλήσεις (1) (33) - (33) - (67)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 2.700 4.833 1.435 3.476 - 12.444

  

Αναπόσβεστη αξία  

31 ∆εκεµβρίου 2009 18.118 10.617 868 1.854 268 31.725

       
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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8. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

 

 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 Λογισµικό Σήµατα ∆ικαιώµατα Σύνολο  Λογισµικό Σήµατα ∆ικαιώµατα Σύνολο 

          

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 1.172 150 22 1.344 1.028 150 22 1.200 

Προσθήκες 20 - - 20 1 - - 1 
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 

2010 1.192 150 22 1.364 1.029 150 22 1.201 

        

Συσσωρευµένες αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 597 122 22 741 529 122 22 673 

Αποσβέσεις 191 22 - 213 156 22 - 178 
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 

2010 788 144 22 954 685 144 22 851 

        
Αναπόσβεστη αξία  

30 Σεπτεµβρίου 2010 404 6 - 410 344 6 - 350 

 
 
 
 Όµιλος  Εταιρεία 

 Λογισµικό Σήµατα ∆ικαιώµατα Σύνολο  Λογισµικό Σήµατα ∆ικαιώµατα Σύνολο 

          

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 1.147 150 22 1.319 1.021 150 22 1.193 

Προσθήκες 25 - - 25 7 - - 7 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 

2009 1.172 150 22 1.344 1.028 150 22 1.200 

        

Συσσωρευµένες αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 361 92 22 475 315 92 22 429 

Αποσβέσεις 236 30 - 266 214 30 - 244 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 

2009 597 122 22 741 529 122 22 673 

        
Αναπόσβεστη αξία  

31 ∆εκεµβρίου 2009 575 28 - 603 499 28 - 527 
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9.    Συµµετοχές σε θυγατρικές/συγγενείς επιχειρήσεις 

 
Οι συµµετοχές της εταιρείας σε θυγατρικές εταρείες του Οµίλου είναι οι ακόλουθες :  

 
9.1. Ενοποιούµενες θυγατρικές εταιρείες 

 

Επωνυµία Έδρα 

Ποσοστό 

άµεσης 

συµµετοχής 

Ποσοστό 

έµµεσης 

συµµετοχής 

Αξία  ∆ραστηριότητα 

Ετος 

ίδρυσης/ 

κτήσης 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. Αθήνα 100% 
 

700 
Σύστηµα Εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων 
1998 

ΚΕΠΕ∆ Α.Ε. Αθήνα 90% 
 

- 
Σύστηµα Εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών 
λιπαντικών 

2002 

ΕΛΤΕΠΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

Αθήνα 100% 
 

- 
Συλλογή και εµπόριο 
χρησιµοποιηµένων 

ορυκτελαίων 
1999 

ARCELIA 
HOLDINGS LTD 

Κύπρος 100% 
 

1.630 Εταιρεία συµµετοχών 2007 

BULVARIA OOD Βουλγαρία  100% - Εµπορία λιπαντικών 2007 

CYROM Ρουµανία  100% - Εµπορία λιπαντικών 2007 

CYTOP A.E. Αθήνα 100% 
 

  300 
Συλλογή και εµπόριο 
χρησιµοποιηµένων 

ορυκτελαίων 
2008 

Σύνολα    2.630   

 

9.2. Συγγενείς εταιρείες 

 

Επωνυµία Έδρα 

Ποσοστό 

άµεσης 

συµµετοχής 

Ποσοστό 

έµµεσης 

συµµετοχής 

Αξία  ∆ραστηριότητα 

Ετος 

ίδρυσης/ 

κτήσης 

ΣΟΥΣΑΚΙ Αθήνα 30% 
 

33 
Παραγωγή και  εµπορία 

ηλεκτρικής ενέργειας 
2008 

ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπρόπυργος 12,83% 
 

65 
Ίδρυση Βιοµηχανικού 

πάρκου 
2010 

Σύνολα    98   

 

 

(1) Η ΚΕΠΕ∆ Α.Ε. είναι θυγατρική της ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε (ποσοστό συµµετοχής 90%) 
(2) Η ARCELIA HOLDINGS LTD  είναι µοναδικός µέτοχος της BULVARIA AUTOMOTIVE PRODUCTS 

OOD που έχει έδρα τη Σόφια, Βουλγαρία, και της CYROM που έχει έδρα το Βουκουρέστι, Ρουµανία. 
Η τελευταία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2007.   

(3) Η εταιρεία συµµετέχει µε προσοστό 12,83% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε την επωνυµία «Φορέας 
Βιοµηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) Ασπροπύργου Νότιος Τοµέας Ανώνυµη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπροπύργου Α.Ε.». 
Σκοπός της συσταθείσας ως άνω εταιρείας είναι να αποτελέσει τον φορέα ΒΕΠΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.2545/1997, καθώς και να επιδιώξει την ίδρυση, έγκριση, µελέτη και κατασκευή όλων των αναγκαίων έργων 
υποδοµής του Βιοµηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) στον νότιο τοµέα της Βιοµηχανικής Ζώνης του δήµου 
Ασπροπύργου, εκτάσεως 2.000 περίπου στρεµµάτων. 
Η νέα εταιρεία µεταξύ των άλλων, θα ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες και ενέργειες για την έγκριση του 
ΒΙ.ΠΑ., καθώς και όλες τις απαιτούµενες τεχνικές µελέτες, προκειµένου να προχωρήσει η κατασκευή των έργων 
υποδοµής και των εγκαταστάσεων υποστήριξης του ΒΙ.ΠΑ. 
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(4) Η εταιρεία  προέβει σε ίδρυση της Λυβικής εταιρείας µε την επωνυµία "DERAA AL AFRIQUE 
ENVIRONMENTAL S.A." από κοινού µε την Λυβική εταιρεία Deraa Al Afrique. 
Η νέα εταιρεία θα εδρεύει στην Τρίπολη της Λιβύης και θα επικεντρωθεί σε εµπορικές δραστηριότητες καθώς 
και σε δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. 
Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000 LD, διηρηµένο σε 100.000 µετοχές, στο οποίο η 
Εταιρεία συµµετέχει µέσω της θυγατρικής της CYTOP µε ποσοστό 60%. 

 
 

10.   Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 30.09.2010 31.12.2009  30.09.2010 31.12.2009 
Προκαταβληθέντα ενοίκια 843 945  843 945 
Γραµµάτια εισπρακτέα - εµπορευµατικές 
πιστώσεις 4.653 3.120  4.653 3.120 
Επιταγές εισπρακτέες 449 25  449 25 
Εγγυήσεις  204 198  189 188 

Σύνολο 6.149 4.288  6.134 4.278 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

 Όµιλος  Εταιρεία 

 30.09.2010 31.12.2009  30.09.2010 31.12.2009 

Πελάτες 34.591 26.768  31.587 21.131 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 2.164 1.225  2.164 1.225 
Επιταγές 14.374 18.636  14.259 18.607 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (3.725) (3.371)  (3.725) (3.371) 

Τελικές εµπορικές απαιτήσεις 47.404 43.258  44.285 37.592 
Απαιτήσεις από θυγατρικές  - -  2.158 1.488 
Λοιπές απαιτήσεις  5.858 5.770  5.444 8.574 

Σύνολο 53.262 49.028  51.887 47.654 

 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που λήφθηκαν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας ανέρχεται την 
30.06.2010 σε € 1.541 (31.12.2009: € 1.276).  
 
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες δεν διαφέρει σηµαντικά από τη λογιστική αξία. ∆εν υπάρχει σηµαντική 
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 
 
11. Αποθέµατα 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

Εµπορεύµατα 2.191 2.685 1.689 2.167 

Πρώτες ύλες 2.783 3.531 2.783 3.530 

Έτοιµα προϊόντα 2.910 2.510 2.910 2.511 

Μείον: προβλέψεις αποµείωσης (215) (216) (215) (216) 

Σύνολο 7.669 8.510 7.167 7.992 
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12. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 73 16 60 8 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 4.757 4.227 4.324 3.798 

Σύνολο 4.830 4.243  4.384 3.806 

 

 

13. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

 

Αριθµός 

µετοχών 

 

Κοινές µετοχές Ίδιες µετοχές Σύνολο 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 26.664.840  12.532 - 12.532 

Ίδιες µετοχές που πουλήθηκαν -  - - - 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 26.664.840  12.532 - 12.532 

Ίδιες µετοχές που πουλήθηκαν -  - - - 

Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2010 26.664.840  12.532 - 12.532 

 

Η ονοµαστική αξία της κάθε µετοχής είναι € 0,47 (2009: € 0,47). Η Εταιρεία δεν προέβη σε αγορά ή πώληση ιδίων 
µετοχών κατά τη διάρκεια του 2010. 
 
14. Αποθεµατικά  

 

Όµιλος 

 

Τακτικά 

αποθεµατικά 

Ειδικά 

αφορολόγητα 

αποθεµατικά 

Συναλλαγµατικές 

διαφορές Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 565 1.543 5 2.113 

Προσθήκες / (Μειώσεις) - - (8) (8) 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 565 1.543 (3) 2.105 

     
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 565 1.543 (3) 2.105 

Προσθήκες / (Μειώσεις) - - - - 
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 565 1.543 (3) 2.105 

 
Εταιρεία 

 

Τακτικά 

αποθεµατικά 

Ειδικά 

αφορολόγητα 

αποθεµατικά 

Συναλλαγµατικές 

διαφορές Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 562 1.212 - 1.774 

Προσθήκες / (Μειώσεις) - - - - 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 562 1.212 - 1.774 

     
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 562 1.212 - 1.774 

Προσθήκες / (Μειώσεις) - - - - 

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 562 1.212 - 1.774 
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Τακτικό Αποθεµατικό 

 
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες είναι υποχρεωµένες σύµφωνα µε τον Ελληνικό 
Νόµο περί ανωνύµων Εταιρειών 2190/1920 να µεταφέρουν το 5% των ετήσιων καθαρών κερδών σε τακτικό 
αποθεµατικό µέχρις ότου τα συσσωρευµένα αποθεµατικά να ισούνται µε το 1/3 του καταβληµένου (κοινού) 
µετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί στους µετόχους της Εταιρείας εξαιρουµένης 
της περίπτωσης ρευστοποίησης. 
 

 

Ειδικά αφορολόγητα Αποθεµατικά 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχει δηµιουργήσει αφορολόγητα αποθεµατικά, σύµφωνα µε διάφορους Ελληνικούς 
φορολογικούς νόµους µε την πάροδο των χρόνων µε σκοπό να επιτύχει φορολογικές ελαφρύνσεις, είτε: α) 
αναβάλλοντας την τακτοποίηση των φορολογικών της υποχρεώσεων µέχρις ότου αυτά τα αποθεµατικά διανεµηθούν 
στους µετόχους της Εταιρείας, είτε β) απαλείφοντας αποτελεσµατικά κάθε µελλοντική πληρωµή φόρου εισοδήµατος 
χρησιµοποιώντας αυτά τα αποθεµατικά για να εκδώσει δωρεάν µετοχές στους µετόχους της Εταιρείας. Στην 
περίπτωση που αυτά τα αποθεµατικά θα διανέµονταν στους µετόχους της Εταιρείας ως µερίσµατα, τα διανεµητέα 
κέρδη θα φορολογούνταν µε τους συντελεστές που ήταν σε ισχύ κατά τον σχηµατισµό των αποθεµατικών. ∆εν έχει 
αναγνωρισθεί καµία πρόβλεψη για ενδεχόµενες υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος στο ενδεχόµενο µιας µελλοντικής 
διανοµής τέτοιου είδους αποθεµατικών στους µετόχους της Εταιρείας, αφού τέτοιου είδους υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται ταυτόχρονα µε την υποχρέωση µερίσµατος που σχετίζεται µε τέτοιες διανοµές. 
 
15. Τραπεζικά δάνεια 

 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 30.09.2010 31.12.2009  30.09.2010 31.12.2009 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός      
Οµολογιακό δάνειο (15α) 15.000 0  15.000 - 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 354 373  354 369 

Σύνολο µακροπρόθεσµου δανείσµού 15.354 373  15.354 369 

      

      
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια      
Τραπεζικά δάνεια 26.292  12.967  25.786 12.384 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 74 231  73 220 

Οµολογιακό ∆άνειο (πληρωτέο στην επόµενη χρήση)   (15α) - 16.000  - 16.000 

Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανείσµου 26.366 29.198  25.859 28.604 

Σύνολο τραπεζικού δανεισµού 41.720 29.571  41.213 28.973 

 

 

15.α.   Οµολογιακό δάνειο 

 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της µητρικής εταιρείας την 09.02.2010 και στα πλαίσια της 
αναδιοργάνωσης του τραπεζικού δανεισµού, εγκρίθηκε η σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους €15.000.000 µε 
διαχειρίστρια την Εµπορική Τράπεζα. Το σχετικό συµφωνητικό υπεγράφη την 01.03.2010 και ακολούθησε η 
εκταµίευση του δανείου. 
 
Η αποπληρωµή του δανείου θα πραγµατοποιηθεί σε 7 µη ισόποσες δόσεις, µε την τελευταία ύψους €10.500.000 τον 
Απρίλιο του 2013. 
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16. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 

 Όµιλος 

 

Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009 

 

30.09.2010 

 

30.09.2009 

Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων (575) (665) (575) 
 

(665) 

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων (910) (750) (889) 
 

(723) 

Πιστωτικοί τόκοι 232 107 223 
 

82 
Κέρδη/(Ζηµιές) από συναλλαγµατικές 
διαφορές 79 126 94 

 
157 

Εξοδα από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (12) (27) 
 

(11) 
 

(20) 
Χρηµατοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) 
από εµπορευµατικές πιστώσεις (199) 91 (199) 

 
91 

Λοιπά χρηµατοικονοµικά έσοδα / 
(έξοδα)  (231) (185) (229) 

 
(181) 

Σύνολο (1.616) (1.303) (1.586) 

 

(1.259) 

 
 
 

17. Φόρος εισοδήµατος 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009  30.09.2010 30.09.2009 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου (697) (535) (695) (536) 

Αναβαλλόµενος φόρος  (19) 14 (29) (9) 

Σύνολο (716) (521) (724) (545) 

 
Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναλύονται ως εξής: 
Εταιρεία: € 330 χιλ. 
Όµιλος: € 491 χιλ. 
 
 

18. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 30.06.2010 31.12.2009  30.06.2010 31.12.2009 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 76 85  72 72 
Βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις 28.089 35.686  27.264 34.908 

Σύνολο 28.165 35.771  27.336 34.980 
 
 
 
 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 30.09.2010 31.12.2009  30.09.2010 31.12.2009 

Προµηθευτές 23.030 29.230  22.621 28.795 
Προκαταβολές πελατών 1.556 752  1.372 751 
Μερίσµατα πληρωτέα 14 22  14 22 
Ποσά οφειλόµενα σε θυγατρικές (σηµ.24) - -  - 26 
∆εδουλευµένα έξοδα 1.018 2.842  1.012 2.770 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη 1.482 2.013  1.283 1.855 
Λοιπές υποχρεώσεις 989 827  962 689 

Σύνολο 28.089 35.686  27.264 34.908 

 
Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων του Οµίλου είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους. 
 
19.     Κέρδη ανά µετοχή 

 
 Όµιλος   Εταιρεία 

 30.09.2010 30.09.2009  30.09.2010 30.09.2009 

Βασικά και Μειωµένα κέρδη ανά µετοχή  

(€ ανά µετοχή)  
Κέρδη / (ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους της 
µητρικής 1.094 706  1.272 1.242 
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 26.664.840 26.664.840  26.664.840 26.664.840 
Βασικά και Μειωµένα κέρδη ανά µετοχή  

(€ ανά µετοχή) 0,0410 0,0265  0,0477 0,0466 
  
 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

20. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 

 
Επιπρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που ενδεχοµένως να προκύψει από φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων 
χρήσεων. Η τελευταία ελεγµένη φορολογική χρήση των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι ως 
εξής :  
 

1. ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έως 31.12.2007  
2. ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.   έως 31.12.2006 
3. ΚΕΠΕ∆ Α.Ε   έως 31.12.2006 
4. ΕΛΤΕΠΕ-ΚΟΙΝ/ΞΙΑ  έως 31.12.2006 

 
Ο Όµιλος έχει  σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες  χρήσεις 2007, 2008, 2009 και περιόδου 01.01.-
30.09.2010, όπως αναφέρεται στην σηµείωση 17. 
 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση των υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας 
ανέρχεται την 30.09.2010 σε €11.283. Αντίστοιχα την 31.12.2009 το ποσό ανερχόταν σε  
€22.023. 
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21. Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών 

 
Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. Συναλλαγές 
µεταξύ της Εταιρείας, των θυγατρικών της αναλύονται κατωτέρω: 
 
2010 

    01.01 – 30.09.2010   30.09.2010    

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 86 2.149 1.075 - 
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε 9 15 10 - 
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 - 176 - 
BULVARIA 620 - 334 - 
CYROM 924 - 564 - 
CYTOP 9 - - - 
ΣΥΝΟΛΟ 1.650 2.164 2.159 - 

 
 

    01.01 – 30.09.2009   31.12.2009 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 78 2.040 724 - 
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε 9 15 1 18 
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 1 - 238 8 
BULVARIA 999 - 146 - 
CYROM 499 - 357 - 
CYTOP 2 - 22 - 
ΣΥΝΟΛΟ 1.588 2.055 1.488 26 

 
Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 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. 
 
 
 
22. Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών  

 
∆εν υπάρχουν συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου και των διευθυντικών στελεχών. Το συνολικό ύψος των 
αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου και της Εταιρείας διαµορφώθηκε ως ακολούθως: 
 

Όµιλος Εταιρεία 

30.09.2010 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 
399 452 287 292 
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23. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
 
Η δραστηριότητα του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα. Η ανάλυση του κύκλου 
εργασιών µεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού αναλύεται ως εξής : 
 
 
 
 
1. Όµιλος 
 30.09.2010 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
     
Πωλήσεις σε εσωτερικούς πελάτες 307.302 - - 307.302 
Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες - 21.214 7.149 28.363 
Σύνολο πωλήσεων 307.302 21.214 7.149 335.665 

     
 
 
 
 
 Όµιλος 
 30.09.2009 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
     
Πωλήσεις σε εσωτερικούς πελάτες 231.022 - - 231.022 
Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες - 20.563 7.149 27.712 
Σύνολο πωλήσεων 231.022 20.563 7.149 258.734 
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2.           
01.01.-30.09.2010 CYCLON ΕΛΤΕΠΕ ΕΛΤΕΠΕ 

Κ/Ξ 
ΚΕΠΕ∆ BULVARIA CYROM ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ 

ΟΜΙΛΟΣ 

           
Έσοδα από εξωτερικούς 
πελάτες 334.613 1.416 23 167 1.064 1.215 3 338.501 - 338.501 
Έσοδα µεταξύ Τοµέων 
∆ραστηριότητας 1.650 1.547 1.712 15 - - - 4.924 (4.924) - 
Συνολικά Έσοδα 336.263 3.607 1.735 182 1.064 1.215 3 344.069 (5.441) 338.628 
Κόστος Πωληθέντων 317.142 3.225 1.793 179 737 1.011 - 324.087 (5.284) 318.803 
Λειτουργικά Έξοδα 15.539 312 81 92 390 110 41 16.565 (156) 16.409 
Λειτουργικά Κέρδη (Ζηµίες) 3.582 69 (140) (89) (63) 95 (38) 3.416 - 3.416 
Λειτουργικά Κέρδη (Ζηµίες) 
προ αποσβέσεων 5.570 79 (128) (88) (6) 106 (17) 5.516 - 5.516 
Καθαρά Κέρδη (Ζηµίες) 1.272 56 (139) (93) (69) 81 (24) 1.084 - 1.084 
Πάγιο Ενεργητικό 42.831 121 110 1 1.285 18 1.762 46.128 (4.027) 42.101 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 63.438 2.045 555 248 1.088 737 163 68.274 (2.513) 65.761 
Σύνολο Ενεργητικού 106.269 2.166 665 249 2.373 755 1.925 114.402 (6.540) 107.862 
Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 22.481 63 97 108 235 - (21) 22.963 - 22.963 
Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 53.123 1.814 834 59 419 701 21 56.971 (2.516) 54.455 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
και Υποχρεώσεων 106.269 2.166 665 249 2.373 755 1.925 114.402 (6.540) 107.862 

 
 
 

Τόσο στις πωλήσεις καυσίµων της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Οµίλου όσο και στο κόστος πωληθέντων, περιλαµβάνονται τελωνιακοί φόροι συνολικού 
ποσού € 141.002 (01.01-30.09.2009: € 102.935). 
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24. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

 Όµιλος Εταιρεία 

 1.01- 30.09.2010 1.01- 30.09.2009 

 

1.01- 30.09.2010 

 

1.01- 30.09.2009 
     

Μισθοδοσία  8.732 8.867 7.172 7.342 
Αποσβέσεις  (Σηµ. 6 - 8) 2.100 2.018 1.988 1.924 
Έξοδα διαφήµισης και προώθησης 269 249 204 181 
Ενοίκια 1.179 1.117 1.070 1.011 
Εξοδα µεταφορών 3.780 3.870 3.711 3.754 
Αναλώσεις α&β υλών και υλικών 
συσκευασίας 17.292 11.943 17.292 11.943 
Κόστος πωληθέντων αποθεµάτων 281.862 222.448 282.090 221.806 
Αµοιβές & παροχές τρίτων 2.265 2.567 1.926 2.263 
Λοιπά έξοδα 17.733                 5.769   17.228 5.166
Σύνολο κόστους πωληθέντων, 

διοίκησης και διάθεσης 335.212 258.848 332.681 255.390

 
 

 Όµιλος 
Εταιρεία 

 1.01- 30.09.2010 1.01- 30.09.2009 

 

1.01- 30.09.2010 

 

1.01- 30.09.2009 
 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 6.127 6.070 4.996   4.968 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.866 1.800 1.566 1.527 

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα 542 585 442 463 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων εισφορών / παροχών 197 412 168 384 
Σύνολο 8.732 8.867 7.172 7.342 

 
Ο µέσος όρος προσωπικού των εταιρειών του Οµίλου το 2010 και 2009 είχε ως εξής: 
 
 2010 2009 
Εταιρεία 200 224 
Όµιλος 279 303 
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25. Άλλα λειτουργικά έσοδα – καθαρά  
 

 Όµιλος 
  Εταιρεία  

 1.01-30.09.2010 1.01- 30.09.2009  
 

1.01-30.09.2010 

 

1.01- 30.09.2009 
      

Έσοδα υπηρεσιών αποθήκευσης 1.183 1.134  1.183 1.153 
Ενοίκια 638 552  740 617 
Επιχορηγήσεις 127 124  127 124 
Έσοδα µεταφορών 638 438  638 423 
Λοιπά έσοδα/( έξοδα) 377 396  279 390 

Σύνολο 2.963 2.644  2.967 2.707 

 
 

26. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

 
Η εταιρεία  προέβει σε ίδρυση της Λυβικής εταιρείας µε την επωνυµία "DERAA AL AFRIQUE 
ENVIRONMENTAL S.A." από κοινού µε την Λυβική εταιρεία Deraa Al Afrique. 
Η νέα εταιρεία θα εδρεύει στην Τρίπολη της Λιβύης και θα επικεντρωθεί σε εµπορικές δραστηριότητες καθώς και 
σε δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. 
Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000 LD, διηρηµένο σε 100.000 µετοχές, στο οποίο η 
Εταιρεία συµµετέχει µέσω της θυγατρικής της CYTOP µε ποσοστό 60%. 
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