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CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

 Συνοπτική Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30
ης

 Σεπτεµβρίου 2011 

 (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

  Όµιλος Εταιρεία 

  30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ.     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7 32.360 33.105 30.580 31.756

Επενδύσεις σε ακίνητα  2.007 2.007 2.007 2.007

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 189 348 151 294

Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 8 98 98 3.582 2.828

Υπεραξία επιχείρησης  467 467 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 4.419 5.820 4.393 5.805

  39.540 41.845 40.713 42.690

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέµατα 10 9.406 8.055 8.931 7.546

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 44.435 59.683 42.691 58.627

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 8.565 7.778 7.898 6.808

  62.406 75.516 59.520 72.981

Σύνολο ενεργητικού  101.946 117.361 100.233 115.671

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους      

Μετοχικό κεφάλαιο 12 12.532 12.532 12.532 12.532

Αποθεµατικά 13 2.860 2.092 2.541 1.774

Κέρδη εις νέον  15.379 16.227 16.047 16.761

  30.771 30.851 31.120 31.067

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  99 101 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  30.870 30.952 31.120 31.067

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Οµολογιακό δάνειο 14 19.158 32.741 19.158 32.741

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων  

Αναβαλλόµενοι φόροι   2.219 2.430 2.070 2.305
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία  3.760 3.649 3.432 3.347

Επιχορηγήσεις  - - - -

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 2 74 - 72

  25.139 38.894 24.660 38.465

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 23.300 33.181 22.545 32.341

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  1.450 - 1.359 -

∆άνεια 14 21.187 14.334 20.549 13.798

  45.937 47.515 44.453 46.139

Σύνολο υποχρεώσεων  71.076 86.409 69.113 84.604

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  101.946 117.361 100.233 115.671
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 µέχρι 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων της περιόδου που έληξε την 30
η
 Σεπτεµβρίου 2011 

(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
 

  Όµιλος Εταιρεία Όµιλος Εταιρεία 

 Σηµ. 1.01-30.09.11 1.01-30.09.10 1.01-30.09.11 1.01-30.09.10 1.07-30.09.11 1.07-30.09.10 1.07-30.09.11 1.07-30.09.10 

          

Πωλήσεις 22   316.034 335.665 313.615 333.296 86.030 96.487 85.175 95.744 

Κόστος πωληθέντων 23 (301.526) (318.803) (300.266) (317.142) (81.794) (91.075) (81.410) (90.589) 

Μεικτό κέρδος  14.508 16.862 13.349 16.154 4.236 5.412 3.765 5.155 

Άλλα λειτουργικά 
έσοδα  24   3.545 2.963 3.691 2.967 931 880 1.029 838 

Έξοδα διάθεσης 23  (13.848) (13.381) (13.292) (13.017) (4.167) (4.395) (3.998) (4.224) 

Έξοδα διοίκησης 23  (2.686) (3.028) (2.166) (2.522) (718) (842) (541) (723) 

          
Αποτελέσµατα 

εκµετάλλευσης  1.519 3.416 1.582 3.582 282 1.055 255 1.046 

Χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα  15 (1.557) (1.616) (1.512) (1.586) (564) (878) (537) (884) 

Κέρδη προ φόρων  (38) 1.800 70 1.996 (282) 177 (282) 162 

Φόρος εισοδήµατος 16 (45) (716) (17) (724) 61 (69) 62 (71) 
Καθαρά κέρδη / 

(ζηµίες) περιόδου  (83) 1.084 53 1.272 (221) 108 (220) 91 

         

Κατανεµηµένα σε:         
Μετόχους της 
µητρικής   (81) 1.094 53 1.272 (221) 110 (220) 91 
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας   (2) (10) - - - (2) - - 

  (83) 1.084 53 1.272 (221) 108 (220) 91 

Κέρδη / (ζηµίες) ανά 

µετοχή που 

αναλογούν στους 

µετόχους της 

µητρικής για την 

περίοδο 

(εκφρασµένα σε € 

ανά µετοχή) 

 

 

 

      

Βασικά / Μειωµένα 18   (0,0031) 0,0410 0,0020 0,0477 (0,0084) 0,0041 (0,0083) 0,0034 

 
 
 

Κατάσταση λοιπών εσόδων 

 
Συναλλαγµατικές 

διαφορές 

µετατροπών 

 

1 - - - - - - - 

Σύνολο  (82) 1.084 53 1.272 (221) 108 (220) 91 

 
 
 
 
 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 µέχρι 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1
ης

 Ιανουαρίου – 30
ης

 

Σεπτεµβρίου 2011 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
Όµιλος 

 

 Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής   

 
Μετοχικό 

κεφάλαιο Ίδιες µετοχές Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 

νέον 

∆ικαιώµατα 

µειοψηφίας Σύνολο 

       

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 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - (13) - - (13) 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους - - - 428 3 431 
Μεταφορά σε αποθεµατικά - - - - 90 90 

31 ∆εκεµβρίου 2010 12.532 - 2.092 16.227 101 30.952 

       

1 Ιανουαρίου 2011 12.532 - 2.092 16.227 101 30.952 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 1 - - 1 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους - - - (81) (2) (83) 
Μεταφορά σε αποθεµατικά - - 767 (767) - - 

30 Σεπτεµβρίου 2011 12.532 - 2.860 15.379 99 30.870 

 

Εταιρεία 
 
 Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 

 
Μετοχικό 

κεφάλαιο Ίδιες µετοχές Aποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

      

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 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους - - - 402 402 

31 ∆εκεµβρίου 2010 12.532  1.774 16.761 31.067 

      

1 Ιανουαρίου 2011 12.532  1.774 16.761 31.067 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους - - - 53 53 

Μεταφορά σε αποθεµατικά - - 767 (767) - 

30 Σεπτεµβρίου 2011 12.532  2.541 16.047 31.120 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 µέχρι 25 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 

 

1.01-

30.09.2011 

1.01-

30.09.2010 

1.01-

30.09.2011 

1.01-

30.09.2010 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Αποτελέσµατα πρό φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (38) 1.800 70 1.996 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 2.153 2.100 2.078 1.988 

Προβλέψεις 984 (257) 1.077 (230) 

Συναλλαγµατικές διαφορές 351 (94) 115 (82) 
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) 
Επενδυτικής δραστηριότητας (689) (483) (686) (480) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.959 2.096 1.923 2.072 

Μεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης:     

Αύξηση / (µείωση) αποθεµάτων (1.351) 841 (1.385) 825 

Αύξηση/ (µείωση)  απαιτήσεων 16.649 (5.438) 17.348 (5.874) 

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (7.414) (8.219) (7.330) (8.079) 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  (1.897) (1.537) (1.861) (1.513) 

Καταβεβληµένοι φόροι (1.606) (514) (1.592) (514) 

Σύνολο (εκροών) / εισροών  από λειτουργικές δραστηριότητες ( α) 9.101 (9.705) 9.757 (9.891) 

     

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (2.074) (1.842) (1.569) (1.747) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 21 10 21 10 

Τόκοι εισπραχθέντες 180 40 178 231 
Πώληση / (απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων - (65) (754) (265) 

Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.873) (1.857) (2.124) (1.771) 

     

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - 15.000 - 15.000 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων απο χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεωλύσια) (338) (121) (338) (108) 

Επιχορηγήσεις 289 - 289 - 

Εξοφλήσεις δανείων (6.392) (2.730) (6.494) (2.652) 
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) (6.441) 12.149 (6.543) 12.240 

     

Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α)+(β)+(γ) 787 587 1.090 578 

     

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 7.778 4.243 6.808 3.806 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 8.565 4.830 7.898 4.384 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 µέχρι 25 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
1. Γενικές Πληροφορίες 

 
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου CYCLON ΕΛΛΑΣ («ο Όµιλος») είναι η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Ανώνυµη 
Βιοµηχανική Εταιρεία 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 δραστηριότητές 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 2011, 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. ∆ηµοκρατίας 67, 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 διαπραγµατεύονται στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.cyclon.gr 
 
Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρεία κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2011 είναι 
269 άτοµα και 192 άτοµα αντίστοιχα (2010: Όµιλος 278 άτοµα, Εταιρεία 201 άτοµα). 
 
Οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2011 έχουν 
εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 29η Νοεµβρίου 2011. 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 
• Ιωάννης Ε. Παπαµιχάλης  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 2011. 
 



 

Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 

30ης Σεπτεµβρίου 2011 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια) - (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
α. Νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε ισχύ από 1

η
 Ιανουαρίου 2011. 

Η υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων προτύπων και διερµηνειών σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011 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. 
 
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου 
σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

 
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»  
 
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη 
δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, 
καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των 
συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του 
συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει τη γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων 
ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»  
 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να 
ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση 
συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό 
οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα 
δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους 
της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει 
επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους»  

 

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς 
τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η 
διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.   
 
Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο 

Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»  
 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο 
απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των 
απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από 
µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 
 
 



 

Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια) - (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 του 

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο 
των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε το Μάιο 2010. Εφόσον 
δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
του Οµίλου. 
 
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που 
προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 
(2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών 
πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής συνένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή 
εκούσια αντικαταστάθηκαν.  
 
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
 
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων.  
 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών 
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.  
 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την 
αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  

 

Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε 
σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην 
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια 
έκθεση.  
 
Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης των 
προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 
 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2012   

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) 
 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όµιλος έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης 
καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 



 

Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 

30ης Σεπτεµβρίου 2011 
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∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών 
υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε 
τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 
 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα 
αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
 
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του 
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων 
και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ 
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2013) 
 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 
αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις Οικονοµικές του 
Καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 
1 Ιανουαρίου 2013.  
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2013) 
 
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. 
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της 
εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των 
εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). 
 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, 
∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
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περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 
ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές του Καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

 
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται 
στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα 
προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει 
εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα  
(επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου 
εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που 
επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να 
υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και 
δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / 
πρακτορευοµένου. 
 
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»  
 
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 
ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 
συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο 
λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα 
περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»  
 
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων 
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 
οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές 
οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 
ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  

 
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό 
χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 
συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 

Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και 
του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  
 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

 
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής 
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θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του 
∆ΠΧΑ 11. 

 
3. Λογιστικές Αρχές και ∆ήλωση Συµµόρφωσης   

 
Oι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
«∆ΛΠ 34» Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν 
περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και σηµειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και 
πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010. Οι ενδιάµεσες 
συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού ή τεκµαρτού κόστους. 
Οι βασικές λογιστικές αρχές, εκτιµήσεις και υπολογισµοί που ακολουθήθηκαν, παραµένουν αµετάβλητες σε σχέση µε 
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2010. Όµως οι ενδιάµεσες 
συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε συνδιασµό µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
της 31ης ∆εκεµβριου 2010 που είναι διαθέσιµες στην διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας www.cyclon.gr 
 
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  
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 
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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 αξία. 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.  
 
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  και άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Οι επενδύσεις που έγιναν κατά το εννιάµηνο του 2011 ανέρχονται στο ποσό των €755 χιλ. και κατά τοµέα  
δραστηριότητας έχουν ως εξής:  
� Πρατήρια €375 χιλ.  
� Εγκαταστάσεις εφοδιασµού καυσίµων €225 χιλ.   
� Παραγωγική διαδικασία (διυλιστήριο) €147 χιλ.  
� Λοιπές επενδύσεις €8 χιλ. 
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8.   Συµµετοχές σε θυγατρικές/συγγενείς επιχειρήσεις 

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

 
8.1 Ενοποιούµενες θυγατρικές εταιρείες 
 

Επωνυµία Έδρα 

Ποσοστό 

άµεσης 

συµµετοχής 

Ποσοστό 

έµµεσης 

συµµετοχής 

Αξία  ∆ραστηριότητα 

Ετος 

ίδρυσης/ 

κτήσης 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. Αθήνα 100%  1.204 
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%    650 
Συλλογή και εµπόριο 
χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων 

2008 

AL DERAA AL 
AFRIQUE (για 
πρώτη φορά 
ενοποιούµενη) 

Λιβύη  60% - 

Συλλογή και εµπόριο 
χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων 

2010 

Σύνολα    3.484   

 

8.2 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   

 

 
Οι ενοποιούµενες θυγατρικές εταιρείες ενσωµατώνονται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι συγγενείς 
εταιρείες δεν έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα.  
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9.   Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

 Όµιλος  Εταιρεία 
 30.09.2011 31.12.2010  30.09.2011 31.12.2010 

Προκαταβληθέντα ενοίκια 722 808  722 808 
Γραµµάτια εισπρακτέα - εµπορευµατικές 
πιστώσεις 3.484 4.403  3.484 4.403 
Επιταγές εισπρακτέες - 403  - 403 
Εγγυήσεις  213 206  187 191 

Σύνολο 4.419 5.820  4.393 5.805 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

 Όµιλος  Εταιρεία 

 30.09.2011 31.12.2010  30.09.2011 31.12.2010 

Πελάτες 24.427 31.228  22.582 28.678 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 3.397 2.225  3.397 2.225 
Επιταγές 12.831 23.811  12.696 23.513 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (4.728) (3.673)  (4.728) (3.673) 

Τελικές εµπορικές απαιτήσεις 35.927 53.591  33.947 50.743 

Απαιτήσεις από θυγατρικές  - -  1.823 2.268 
Λοιπές απαιτήσεις  9.675 7.147  8.088 6.671 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (1.167) (1.055)  (1.167) (1.055) 

Σύνολο 44.435 59.683  42.691 58.627 
* Έγινε αντικατάσταση κονδυλίων στα συγκριτικά στοιχεία του 2010, ώστε να απεικονίζονται ξεχωριστά οι προβλέψεις 
αποµείωσης των λοιπών απαιτήσεων. 
 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που λήφθηκαν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας ανέρχεται την 
30.09.2011 σε € 2.111 (31.12.2010: € 1.843).  
 
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες δεν διαφέρει σηµαντικά από τη λογιστική αξία. ∆εν υπάρχει σηµαντική 
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 
 
10. Αποθέµατα 

 Όµιλος Εταιρεία 

 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010 

Εµπορεύµατα 3.385 3.379 2.910 2.870 

Πρώτες ύλες 3.003 2.338 3.003 2.338 

Έτοιµα προϊόντα 3.234 2.554 3.234 2.554 

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

Σύνολο 9.406 8.055 8.931 7.546 

 

11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 25 38 17 26 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 8.540 7.740 7.881 6.782 

Σύνολο 8.565 7.778  7.898 6.808 
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12. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Η ονοµαστική αξία της κάθε µετοχής είναι € 0,47 (2010: € 0,47). Η Εταιρεία δεν προέβη σε αγορά ή πώληση ιδίων 
µετοχών κατά τη διάρκεια του 2011. 
 
13. Αποθεµατικά  

 

Σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 21.06.2011, εγκρίθηκε ο σχηµατισµός 
φορολογηθέντος αποθεµατικού ποσού €767 χιλ. για την κάλυψη του 50% της ιδίας συµµετοχής της εταιρείας για το 
επενδυτικό έργο που υπήχθη στις διατάξεις του Ν.3299/2004.  Τα εν λόγω αποθεµατικά δεν µπορούν να διανεµηθούν 
πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης. 
 
 
14. Τραπεζικά δάνεια 

 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 30.09.2011 31.12.2010  30.09.2011 31.12.2010 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός      
Οµολογιακό δάνειο (15α) 19.000 32.500  19.000 32.500 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 158 241  158 241 

Σύνολο µακροπρόθεσµου δανείσµού 19.158 32.741  19.158 32.741 

      

      

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια      
Τραπεζικά δάνεια 8.320 11.704  7.706 11.168 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 117 130  93 130 

Οµολογιακό ∆άνειο (πληρωτέο στην επόµενη χρήση) 12.750 2.500  12.750 2.500 

Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανείσµου 21.187 14.334  20.549 13.798 

Σύνολο τραπεζικού δανεισµού 40.345 47.045  39.707 46.539 

 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Οµίλου, υφίστανται εµπράγµατα βάρη 
ως ακολούθως : 
 
Όµιλος και Εταιρεία: Υποθήκη ποσού € 24.000 χιλ. υπέρ της ΕΤΕ και € 18.000 χιλ υπέρ της Εµπορικής Τράπεζας. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 30.09.2011 

 

Το µακροπρόθεσµο τµήµα του οµολογιακού δανείου, ποσού €12.750 χιλ. εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις 
της περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2011, στις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. 
 
Ο λόγος της ανωτέρω εµφάνισης είναι η οριακή µή επίτευξη δύο εκ των οικονοµικών δεικτών της σύµβασης. 
 
Μετά από συζητήσεις µε την διαχειρίστρια τράπεζα (Εµπορική Τράπεζα) αναµένεται σχετική αύξηση του κόστους 
δανεισµού χωρίς περαιτέρω αλλαγή της µορφής του δανείου. 
 
Έως ότου ληφθεί έγγραφη απόφαση της διαχειρίστριας τράπεζας, σε εφαρµογή των παραγράφων 74 και 75 του 
∆ΛΠ1,  το ανωτέρω µακροπρόθεσµο τµήµα του οµολογιακού δανείου εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις στις 
βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. 
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15. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 

 Όµιλος 

 

Εταιρεία 

 30.09.2011 30.09.2010 

 

30.09.2011 

 

30.09.2010 

Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων (1.337) (575) (1.338) (575) 

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων (554) (910) (524) (889) 

Πιστωτικοί τόκοι 527 232 527 223 
Κέρδη/(Ζηµιές) από συναλλαγµατικές 
διαφορές (128) 79 (115) 94 

Εξοδα από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (4) (12) (4) 
 

(11) 
Χρηµατοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) 
από εµπορευµατικές πιστώσεις (59) (199) (58) (199) 
Λοιπά χρηµατοικονοµικά έσοδα / 
(έξοδα)  (2) (231) - (229) 

Σύνολο (1.557) (1.616) (1.512) (1.586) 

 
 

16. Φόρος εισοδήµατος 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 30.09.2011 30.09.2010  30.09.2011 30.09.2010 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου (245) (697) (221) (695) 

Αναβαλλόµενος φόρος  200 (19) 204 (29) 

Σύνολο (45) (716) (17) (724) 

 
Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναλύονται ως εξής: 
Εταιρεία: € 360 χιλ. 
Όµιλος: € 511 χιλ. 
 
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 (20% 
για το 2011). 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: 
 
BULVARIA µε ποσοστό  19% 
CYROM µε ποσοστό 15% 
ARCELIA µε ποσοστό 10% 
 
Το ποσό του φόρου εισοδήµατος έχει ανακαταταχτεί και παρουσιάζεται ξεχωριστά στην κατάσταση οικονοµικής 
θέσης για λόγους ορθότερης παρουσίασης. 
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17. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 
 
 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 30.09.2011 31.12.2010  30.09.2011 31.12.2010 

Προµηθευτές 16.990 24.101  16.642 23.613 
Προκαταβολές πελατών 1.312 1.267  1.310 1.267 
Μερίσµατα πληρωτέα - -  - - 
Ποσά οφειλόµενα σε θυγατρικές (σηµ.24) - -  125 29 
∆εδουλευµένα έξοδα 1.414 3.394  1.339 3.322 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη 425 3.654  329 3.366 
Λοιπές υποχρεώσεις 3.159 765  2.800 744 

Σύνολο 23.300 33.181  22.545 32.341 

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

 
 Όµιλος   Εταιρεία 

 30.09.2011 30.09.2010  30.09.2011 30.09.2010 

Βασικά και Μειωµένα κέρδη ανά µετοχή  

(€ ανά µετοχή)  
Κέρδη / (ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους της 
µητρικής (81) 1.094  53 1.272 
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) (0,0031) 0,0410  0,0020 0,0477 
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19. 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 έως 2010, όπως αναφέρεται στην 
σηµείωση 16. 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση των υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας 
ανέρχεται την 30.09.2011 σε €5.517 χιλ. Αντίστοιχα την 31.12.2010 το ποσό ανερχόταν σε  
€14.007 χιλ. 
Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί για δάνειο το οποίο εκδόθηκε υπέρ της θυγατρικής Bulvaria EOOD, ποσού €237 χιλ., το 
οποίο χρησιµοποιήθηκε για αγορά οικοπέδου στην Σόφια της Βουλγαρίας. Το υπόλοιπο του ανωτέρω δανείου την 30η 
Σεπτεµβρίου 2011 ανερχόταν σε €126 χιλ. 
 
20. 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: 
 
2011 

    01.01 – 30.09.2011   30.09.2011    

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 173 1.843 285  
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε 7 13 -  
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 3 24 737  
BULVARIA 1.026 - 395  
CYROM 1.019 - 405  
CYTOP 2 - 1  
ΣΥΝΟΛΟ 2.230 1.880 1.823  

 
2010    01.01 – 30.09.2010   31.12.2010 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 86 2.149 920 13 
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε 9 15 14 16 
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 - 238  
BULVARIA 620 - 579  
CYROM 924 - 523  
CYTOP 9 - 1  
ΣΥΝΟΛΟ 1.650 2.164 2.275 29 

 
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. 



 

Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 

30ης Σεπτεµβρίου 2011 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
21. 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, καθώς και οι ασφαλιστικές 
εισφορές, προβλέψεις, αποζηµιώσεις και παροχές διαµορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 
 

Όµιλος Εταιρεία 

30.09.2011 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010 
534 399 359 287 

 
 
22. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 
Η δραστηριότητα του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα.  
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 96% των πωλήσεων προέρχεται από την εσωτερική αγορά ενώ 4% αντιπροσωπεύει εξαγωγές (64% εντός 
της Ε.Ε. και 36% σε τρίτες χώρες). 
Οι πωλήσεις της µητρικής εταιρείας αντιπροσωπεύουν ποσοστό 99% επί των συνολικών πωλήσεων του οµίλου. 
Τα έσοδα προέρχονται από µεγάλο αριθµό πελατών, κατανέµονται ανά πελάτη σε ποσοστά που ουδένα εξ΄αυτών δεν 
υπερβαίνει το 10%. 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών µεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού αναλύεται ως εξής : 
 
 Όµιλος 

 01.01.2011 - 30.09.2011 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιµα 280.398 40 0 280.438 
Λιπαντικά και λοιπές δραστηριότες 23.909 7.517 4.170 35.596 
Σύνολο Πωλήσεων 304.307 7.557 4.170 316.034 

 
 Εταιρεία 
 01.01.2011 - 30.09.2011 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιµα 280.398 40 0 280.438 
Λιπαντικά και λοιπές δραστηριότες 22.374 6.633 4.170 33.177 
Σύνολο Πωλήσεων 302.772 6.673 4.170 313.615 

 
 Όµιλος 

 01.01.2010 - 30.09.2010 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιµα 287.713 12.860 0 300.573 
Λιπαντικά 22.143 5.432 7.517 35.092 
Σύνολο Πωλήσεων 309.856 18.292 7.517 335.665 

 
 Εταιρεία 
 01.01.2010 - 30.09.2010 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιµα 287.713 12.860 0 300.573 
Λιπαντικά 19.774 5.432 7.517 32.723 
Σύνολο Πωλήσεων 307.487 18.292 7.517 333.296 

 
Τα στοιχεία του 2010 έχουν κατηγοριοποιηθεί σε καύσιµα και λιπαντικά, ώστε να είναι συγκρίσιµα µε την υπό 
εξέταση περίοδο. 



 

Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 

30ης Σεπτεµβρίου 2011 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
30.09.2011 Όµιλος 

     
  Καύσιµα Λιπαντικά  Μη κατανεµηθέντα Σύνολο 

     

Ενσώµατα, άϋλα περιουσιακά στοιχεία     

και επενδυτικά ακίνητα 16.123 18.433 - 34.556 

Αποθέµατα 2.539 6.867 - 9.406 

Απαιτήσεις 25.474 18.712 4.668 48.854 

Σύνολο 44.136 44.012 4.668 92.816 

       

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.401 13.425 4.474 23.300 

∆άνεια - 638 39.707 40.345 

Λοιπές υποχρεώσεις - 479 5.502 5.981 

Σύνολο 5.401 14.542 49.683 69.626 

 
 
 
30.09.2011 Εταιρεία 

     
  Καύσιµα Λιπαντικά  Μη κατανεµηθέντα Σύνολο 
      

Ενσώµατα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία      

και επενδυτικά ακίνητα 16.123 16.615 - 32.738 

Αποθέµατα 2.539 6.392 - 8.931 

Απαιτήσεις 25.474 16.969 4.641 47.084 

Σύνολο 44.136 39.976 4.641 88.753 

      

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.401 12.670 4.474 22.545 

∆άνεια - - 39.707 39.707 

Λοιπές υποχρεώσεις - - 5.502 5.502 

Σύνολο 5.401 12.670 49.683 67.754 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 

30ης Σεπτεµβρίου 2011 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

Σελίδα 23  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
 
31.12.2010 Όµιλος 

      
  Καύσιµα Λιπαντικά  Μη κατανεµηθέντα Σύνολο 
       

Ενσώµατα, άϋλα περιουσιακά στοιχεία     

και επενδυτικά ακίνητα 15.969 19.491 - 35.460 

Αποθέµατα 2.349 5.706 - 8.055 

Απαιτήσεις 37.741 27.762 - 65.503 

Σύνολο 56.059 52.959 - 109.018 

       

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.953 27.228  33.181 

∆άνεια - 536 46.539 47.075 

Λοιπές υποχρεώσεις - 429 5.724 6.153 

Σύνολο 5.953 28.193 52.263 86.409 

 
 
31.12.2010 Εταιρεία 

     
  Καύσιµα Λιπαντικά  Μη κατανεµηθέντα Σύνολο 
      

Ενσώµατα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία      

και επενδυτικά ακίνητα 15.969 17.640 448 34.057 

Αποθέµατα 2.349 5.197  - 7.546 

Απαιτήσεις 37.741 21.543 5.148 64.432 

Σύνολο 56.059 44.380 5.596 106.035 

          

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.953 22.277 4.111 32.341 

∆άνεια - - 46.539 46.539 

Λοιπές υποχρεώσεις - - 5.724 5.724 

Σύνολο 5.953 22.277 56.374 84.604 



 

Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 
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23. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

 Όµιλος Εταιρεία 

 1.01- 30.09.2011 1.01- 30.09.2010 

 

1.01- 30.09.2011 

 

1.01- 30.09.2010 
     

Μισθοδοσία  8.654 8.732 7.065 7.172 
Αποσβέσεις  (Σηµ. 6 - 8) 2.172 2.100 2.078 1.988 
Έξοδα διαφήµισης και προώθησης 228 269 147 204 
Ενοίκια 958 1.179 878 1.070 
Έξοδα µεταφορών 3.284 3.780 3.207 3.711 
Αναλώσεις α&β υλών και υλικών 
συσκευασίας 19.849 17.292 19.849 17.292 
Κόστος πωληθέντων αποθεµάτων 275.109 281.862 275.759 282.090 
Αµοιβές & παροχές τρίτων 3.949 2.265 3.507 1.926 
Λοιπά έξοδα 3.857 17.733    3.234 17.228 
Σύνολο κόστους πωληθέντων, 

διοίκησης και διάθεσης 318.060 335.212 315.724 332.681

 
 

 Όµιλος 
Εταιρεία 

 1.01- 30.09.2011 1.01- 30.09.2010 

 

1.01- 30.09.2011 

 

1.01- 30.09.2010 
 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 5.681 6.127 4.573 4.996 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.844 1.866 1.555 1.566 

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα 856 542 689 442 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων εισφορών / παροχών 273 197 248 168 
Σύνολο 8.654 8.732 7.065 7.172 

 
Ο µέσος όρος προσωπικού των εταιρειών του Οµίλου το 2010 και 2009 είχε ως εξής: 
 
 2011 2010 
Εταιρεία 192 200 
Όµιλος 269 279 

 



 

Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
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24. Άλλα λειτουργικά έσοδα – καθαρά  
 

 Όµιλος 
  Εταιρεία  

 1.01-30.09.2011 1.01- 30.09.2010  
 

1.01-30.09.2011 

 

1.01- 30.09.2010 
      

Έσοδα υπηρεσιών αποθήκευσης 1.011 1.183  1.011 1.183 
Ενοίκια 678 638  743 740 
Επιχορηγήσεις 161 127  161 127 
Έσοδα µεταφορών 521 638  521 638 
Αποζηµιώσεις από ασφαλιστ. 944 -  944  
Λοιπά έσοδα/( έξοδα) 230 377  311 279 

Σύνολο 3.545 2.963  3.691 2.967 

 
 

25. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που να έχουν συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από την λήξη της περιόδου 
µέχρι το χρόνο υποβολής των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων που να επηρεάζουν την υπό παρουσίαση 
περίοδο. 
 

 

 

 

 

 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 29.11.2011 
 
  
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

   
   
   
   
   
   

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ 
Α∆Τ. ΑΕ 552587 Α∆Τ. AI 596636 Α∆Τ. ΑΕ 537043 

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 36417 Α’ ΤΑΞΗΣ 
 
 
 
 
 



CYCLON  !!"# "$%$&'( )*+'(,"$*-(  ."*/ *"  0 1 /2"#*"# -"*  '0+/*"# !*0"$.*-%$ -"* 0 ./ !"*+ *3%$

 !." #: 8412/06/$/86/21 #%! : &. "#' !(%)* 124,  *+!)+,!')* 193 00
*-)(.#(  / ( +&0!)1)!(#* +#!()%),  +) 1 ( 2), !(), 2011 #3* 30 *#+-#"$!(), 2011

(456789: 6; <=9  >?7:4= 4/507/28.04.2009 <@A %B@BC=<BC@5 *A6D@AEF@A <=G #>B<H@>IG /;7:E:B:J@HKG)

-: >:H:CK<8 4<@BL;F: C:B >E=H@7@HF;G, >@A >H@C5><@A9 :>? <BG @BC@9@6BCMG C:<:4<K4;BG, 4<@L;5@A9 4; 6F: J;9BCI ;9=6MH84= JB: <=9 @BC@9@6BCI C:<K4<:4= C:B <: :>@<;EM46:<: <=G #<:BH;F:G  «CYCLON #&& *  232,"0

$()"0. 2(/0 #- (!#(  #+#N#!' *( * / ( #"+)!( * &(+ 2-(/32 / ( +#-!#& ()#(%32» C:B <@A )6FE@A. *A9B4<@56; ;>@6M98G 4<@9 :9:J9O4<=, >HB9 >H@D;F 4; @>@B@API>@<; ;FP@AG ;>;9PA<BCI ;>BE@JI I KEE= 4A9:EE:JI

6; <@9 Q6BE@ C:B <=9 #<:BH;F:, 9: :9:<HMR;B 4<= PB;5SA94= PB:PBC<5@A <=G #<:BH;F:G, ?>@A :9:H<O9<:B @B @BC@9@6BCMG C:<:4<K4;BG C:SOG C:B = MCS;4= ;>B4C?>=4=G <@A 9@6F6@A ;E;JC<I, ?>@<; :A<I :>:B<;F<:B.

*-)(.#(  / - *- *0* )(/)2)"(/0* T#*0* (+@4K ;C7H:46M9: 4; LBE.�) 

)"(&)*  #- (!( 

#2#!'0-(KO 30 *;> 2011 31 %;C 2010 30 *;> 2011 31 %;C 2010 

 !"#$%&'"(#)#"#*(+,- +,'.(-/- )01"- '/#"$+2- 32.360 33.105 30.580 31.756 

3)+,!*'+"4 '+ -52,&/- 2.007 2.007 2.007 2.007 

6*7- )+%"#8'"-50 '/#"$+2- 189 348 151 294 

9#")0 (& 5857#:#%#*,/- )+%"#8'"-50 '/#"$+2- 4.984 6.385 7.975 8.633 

6)#;<(-/- 9.406 8.055 8.931 7.546 

=+70/+4 5-" 7#")<4 -)-"/>'+"4 44.435 59.683 42.691 58.627 

9#")0 5857#:#%#*,/- )+%"#8'"-50 '/#"$+2- 8.565 7.778 7.898 6.808 
-------------- -------------- -------------- --------------

*,2)&) #2#!'0-(/), 101.946 117.361 100.233 115.671 
============== ============== ============== ==============

(%(  /#1 & (  / ( ,+).!#3*#(* 

?+/#$"5@ 5+:07-"# 12.532 12.532 12.532 12.532 

9#")0 '/#"$+2-  !2A, B+:-7-2A, 18.239 18.319 18.588 18.535 
-------------- -------------- -------------- --------------

C*,#7# "!2A, 5+:-7-2A, "!"#5/&/., (&/%"5>4 (-) 30.771 30.851 31.120 31.067 

D"5-".(-/- ?+"#E&:2-4 (F) 99 101 - -
-------------- -------------- -------------- --------------

*59@E@ BPF89 C;7:E:F89 (J) = (:)+(D) 30.870 30.952 31.120 31.067 
-------------- -------------- -------------- --------------

?-5%#)%@;+'(+4 !-,+"-5<4 8)#$%+.'+"4 19.158 32.741 19.158 32.741 

9#")<4 (-5%#)%@;+'(+4 8)#$%+.'+"4 5.981 6.153 5.502 5.724 

G%-$8)%@;+'(+4 !-,+"-5<4 8)#$%+.'+"4 21.187 14.334 20.549 13.798 

9#")<4 F%-$8)%@;+'(+4 8)#$%+.'+"4 24.750 33.181 23.904 32.341 
-------------- -------------- -------------- --------------

C*,#7# 8)#$%+.'+A, (!) 71.076 86.409 69.113 84.604 
-------------- -------------- -------------- --------------

*,2)&) (%(32 /#1 & (32 / ( ,+).!#3*#32 (J) + (P) 101.946 117.361 100.233 115.671 
============== ============== ============== ==============

*-)(.#(  / - *- *0* "#- $)&32 (%(32 /#1 & (32 +#!()%), (+@4K ;C7H:46M9: 4; LBE.�)

)"(&)* #- (!#( 

30 *;> 2011 30 *;> 2010 30 *;> 2011 30 *;> 2010 

C*,#7#  !2A, B+:-7-2A, <,-%H&4 )+%"@!#8 

(1/1/2011 5-" 1/1/2010 -,/2'/#"$-) 30.952 29.360 31.067 29.393 

C815+,/%A/"50 '8,#7"50 +"'#!>(-/- (+/0 -)@ :@%#84 (82) 1.084 53 1.272 
-------------- -------------- -------------- --------------

30.870 30.444 31.120 30.665 
-------------- -------------- -------------- --------------

*59@E@ BPF89 C;7:E:F89 EIR=G >;HB?P@A

(30/09/2011 C:B 30/09/2010 :9<F4<@BL:) 30.870 30.444 31.120 30.665 
============== ============== ============== ==============

*-)(.#(  / - *- *0* - "E( /32 !)32 +#!()%), (+@4K ;C7H:46M9: 4; LBE.�)

)"(&)* #- (!#(  

01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2010 01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2010 

&;B<@AHJBCMG PH:4<=HB?<=<;G 

B<%!& / (I&(2+4) )%# :@%A, (38) 1.800 70 1.996 

=7<#, / (+2#, )%#'-%(#1<4 1"-: 

6)#'F<'+"4 2.153 2.100 2.078 1.988 

=%#F7<E+"4 984 (257) 1.077 (230) 

C8,-77-1(-/"5<4 !"-:#%<4 351 (94) 115 (82) 

6)#/+7<'(-/- (<'#!-,<H#!-,5<%!& 5-" J&("<4) 

+)+,!8/"5>4 !%-'/&%"@/&/-4) (689) (483) (686) (480) 

K%+A'/"5#2 /@5#" 5-" '8,-:> <H#!- 1.959 2.096 1.923 2.072 

=7<#,/(+2#, )%#'-%(#1<4 1"- (+/-F#7<4 7#1-%"-'(., 5+:-7-2#8 52,&'&4 

> )#8 '$+/2J#,/-" (+ /"4 7+"/#8%1"5<4 !%-'/&%"@/&/+4: 

?+2A'&/ (-*H&'&) -)#;+(0/A, (1.351) 841 (1.385) 825 

?+2A'& / (-*H&'&) -)-"/>'+A, 16.649 (5.438) 17.348 (5.874) 

(?+2A'&) / -*H&'& 8)#$%+.'+A, ()7&, /%-)+J.,) (7.414) (8.219) (7.330) (8.079) 

?+2#,: 

K%+A'/"5#2 /@5#" 5-" '8,-:> <H#!- 5-/-F+F7&(<,- (1.897) (1.537) (1.861) (1.513) 

B-/-F+F7&(<,#" :@%#" (1.606) (514) (1.592) (514) 
-------------- -------------- -------------- --------------

*59@E@ (;CH@O9) / ;B4H@O9 :>? 

E;B<@AHJBCMG PH:4<=HB?<=<;G (:) 9.101 (9.705) 9.757 (9.891) 
============== ============== ============== ==============

#>;9PA<BCMG PH:4<=HB?<=<;G

61#%0 +,'.(-/A, 5-" 087A, )-12A, '/#"$+2A, (2.074) (1.842) (1.569) (1.747) 

3"')%0H+"4 -)@ )A7>'+"4 +,'.(-/A, 5-" 087A, )-12A, '/#"$+2A, 21 10 21 10 

L@5#" +"')%-$;<,/+4 180 40 178 231 

=.7&'& / (-)@5/&'&) ;81-/%"5.,,'811+,., 

5#",#)%-H"., 5-" 7#")., +)+,!*'+A, - (65) (754) (265) 
-------------- -------------- -------------- --------------

*59@E@ (;CH@O9) / ;B4H@O9 :>? 

;>;9PA<BCMG PH:4<=HB?<=<;G (D) (1.873) (1.857) (2.124) (1.771) 
============== ============== ============== ==============

.H=6:<@P@<BCMG PH:4<=HB?<=<;G

3"')%0H+"4 -)@ +5!#;<,/- / -,-7&:;<,/- !0,+"- - 15.000 - 15.000 

3H#:7>'+"4 8)#$%+.'+A, -)@ $%&(-/#!#/"5<4 ("';.'+"4 ($%+A7*'"-) (338) (121) (338) (108) 

3)"$#%&1>'+"4 289 - 289 -

3H#:7>'+"4 !-,+2A, (6.392) (2.730) (6.494) (2.652) 
-------------- -------------- -------------- --------------

*59@E@ (;CH@O9) / ;B4H@O9 :>? 

LH=6:<@P@<BCMG PH:4<=HB?<=<;G (J) (6.441) 12.149 (6.543) 12.240 
============== ============== ============== ==============

/:S:HI (6;F84=) / :5R=4= 4<: <:6;B:CK 

PB:SM4B6: C:B B4@P59:6: >;HB?P@A (:) + (D) +(J) 787 587 1.090 578 
============== ============== ============== ==============

-:6;B:CK PB:SM4B6: C:B B4@P59:6: M9:HR=G >;HB?P@A 7.778 4.243 6.808 3.806 
-------------- -------------- -------------- --------------

-:6;B:CK PB:SM4B6: C:B B4@P59:6: EIR=G >;HB?P@A 8.565 4.830 7.898 4.384 
============== ============== ============== ==============

 4>H?>AHJ@G, 29 2@;6DHF@A 2011

)  2-(+!)#%!)* %.*. & %(#,T,232 *,"$),&)* ) %(#,T,2-0* )(/)2)"(/32 ,+0!#*(32 / ( "#&)* -), %.*. ) +!)U*- "#2)* &)'(*-0!(), 

%0"0-!()* +. /)2- N0* %0"0-!()* $. "+ !-V3/ *  T 2 *()* T. /),!/),2 * 

 %-. # 552587  %-.  ( 596636  %-. AE 537043 

 !.  %#( * 36417  � - N0* 

*-)(.#(  / - *- *0* *,2)&(/32 #*)%32 +#!()%), (+@4K ;C7H:46M9: 4;  LBE.�)

)"(&)*

01.01 -30.09.2011 01.01 -30.09.2010 01.07 -30.09.2011 01.07 -30.09.2010 

B*57#4 +%1-'"., 316.034 335.665 86.030 96.487 

?"5/0 B<%!& 14.508 16.862 4.236 5.412 

B<%!& )%# :@%A,, $%&(-/#!#/"5., 5-" +)+,!8/"5., -)#/+7+'(0/A, 1.519 3.416 282 1.055 

B<%!& / I&(2+4) )%# :@%A, (38) 1.800 (282) 177 

B<%!& (+/0 -)@ :@%#84 (6) (83) 1.084 (221) 108 

- !"#5/>/+4 (&/%"5>4 (81) 1.094 (221) 110 

-D"5-".(-/- (+"#E&:2-4 (2) (10) - (2) 

9#")0 '8,#7"50 <'#!- (+/0 -)@ :@%#84 (G) 1 - - -

C815+,/%A/"50 '8,#7"50 <'#!- (+/0 -)@ :@%#84 (6) + (G) (82) 1.084 (221) 108 

B-/-,<(#,/-" '+ : 

- !"#5/>/+4 (&/%"5>4 (80) 1.094 (221) 110 

-D"5-".(-/- (+"#E&:2-4 (2) (10) - (2) 
-------------- -------------- -------------- --------------

(82) 1.084 (221) 108
============== ============== ============== ==============

/MHP= 6;<K :>? 7?H@AG :9K 6;<@LI -D:4BCK (4; �) (0,0031) 0,0410 (0,0084) 0,0041 

B<%!& )%# :@%A,, $%&(-/#!#/"5.,, +)+,!8/"5., -)#/+7+'(0/A, 

5-" '8,#7"5., -)#'F<'+A, 3.672 5.516 1.039 1.753 

*-)(.#(  / - *- *0* *,2)&(/32 #*)%32 +#!()%), (+@4K ;C7H:46M9: 4;  LBE.�)

#- (!#( 

01.01 -30.09.2011 01.01 -30.09.2010 01.07 -30.09.2011 01.07 -30.09.2010 

B*57#4 +%1-'"., 313.615 333.296 85.175 95.744 

?"5/0 B<%!& 13.349 16.154 3.765 5.155 

B<%!& )%# :@%A,, $%&(-/#!#/"5., 5-" +)+,!8/"5., -)#/+7+'(0/A, 1.582 3.582 255 1.046 

B<%!& / I&(2+4) )%# :@%A, 70 1.996 (282) 162 

B<%!& (+/0 -)@ :@%#84 (6) 53 1.272 (220) 91 

- !"#5/>/+4 (&/%"5>4 53 1.272 (220) 91 

-D"5-".(-/- (+"#E&:2-4 - - - -

9#")0 '8,#7"50 <'#!- (+/0 -)@ :@%#84 (G) - - - -

C815+,/%A/"50 '8,#7"50 <'#!- (+/0 -)@ :@%#84 (6) + (G) 53 1.272 (220) 91 

B-/-,<(#,/-" '+ : 

-  !"#5/>/+4 (&/%"5>4 53 1.272 (220) 91 

-D"5-".(-/- (+"#E&:2-4 - - - -
-------------- -------------- -------------- --------------

53 1.272 (220) 91 
============== ============== ============== ==============

/MHP= 6;<K :>? 7?H@AG :9K 6;<@LI -D:4BCK (4; �) 0,0020 0,0477 (0,0083) 0,0034 

B<%!& )%# :@%A,, $%&(-/#!#/"5.,, +)+,!8/"5., -)#/+7+'(0/A, 

5-" '8,#7"5., -)#'F<'+A, 3.660 5.570 1.003 1.707 

+!)*T#-  *-)(.#(  / ( +&0!)1)!(#*

1. &@JB4<BCMG :HLMG 

M" F-'"5<4 7#1"'/"5<4 )#7"/"5<4 5-" +5/"(>'+"4 )#8 -5#7#8;>;&5-, )-%-(<,#8, -(+/0F7&/+4 '+ '$<'& (+ /"4 +/>'"+4 #"5#,#("5<4 

5-/-'/0'+"4 /#8 M(27#8 5-" /&4 3/-"%+2-4 '/"4 31 D+5+(F%2#8 2010. 

2. /MHP= :9K 6;<@LI 

L- 5<%!& -,0 (+/#$> 8)#7#12'/&5-, F0'& /#8 +)"(+%"'(#* /A, 5+%!., +)2 /#8 '8,#7"5#* '/-;("'(<,#8 -%";(#* (+/#$.,. 

3.  9ME;JC<;G 7@H@E@JBCK LHI4;BG 

M" -,<7+15/+4 :#%#7#1"50 $%>'+"4 /&4 (&/%"5>4 5-" /A, +,#)#"#*(+,A, ;81-/%"5., +/-"%+"., -,-:<%#,/-" '/& '&(+2A'& 16 /A, +,#)#"&(<,A,

#"5#,#("5., 5-/-'/0'+A,. 

4. #9@>@B@56;9;G SAJ:<HBCMG 

C/#"$+2- 1"- /"4 ;81-/%"5<4 +/-"%+2+4 )#8 )+%"7-(F0,#,/-" '/&, +,#)#2&'& -,-:<%#,/-" '/& '&(+2A'& 8 /A, +,#)#"&(<,A, 

#"5#,#("5., 5-/-'/0'+A,. D+, 8)>%H+ (+/-F#7> '/& (<;#!# +,'A(0/A'&4 /A, +,#)#"#*(+,A, ;81-/%"5.,. N !"-$+"%"'/"5> )+%2#!#4 /A, 

+,#)#"#*(+,A, ;81-/%"5., '8()2)/+" (+ -8/> /&4 (&/%"5>4. 

5. ,7B4<K6;9: ;6>HKJ6:<: DKH= 

3)2 /A, )-12A, )+%"#8'"-5., '/#"$+2A, /&4 3/-"%+2-4 5-" 5-/' +)<5/-'& /#8 M(27#8, 8:2'/-,/-" +()%01(-/- F0%& A4 -5#7#*;A4 : 

O("7#4 5-" 3/-"%+2-: P)#;>5& )#'#* � 24.000 $"7. 8)<% /&4 3L3 5-" � 18.000 $"7 8)<% /&4 3()#%"5>4 L%0)+J-4. 

6. #>FPBC;G I A>? PB:B<=4F: PB:7@HMG )6FE@A C:B #<:BH;F:G 

D+, 8:2'/-,/-" +)2!"5+4 > 8)@ !"-"/&'2- !"-:#%<4 !"5-'/"5., > !"#"5&/"5., #%10,A, )#8 ,- +,!<$+/-" ,- <$#8, '&(-,/"5> +)2)/A'& '/&, 

#"5#,#("5> 5-/0'/-'& > 7+"/#8%12- /&4 3/-"%+2-4 > /#8 M(27#8. 

7. "M4@G ?H@G :>:4L@E@56;9@A >H@48>BC@5 

?<'#4 @%#4 -)-'$#7#*(+,#8 )%#'A)"5#* : 3/-"%+2-4 192 (2010 :201 ), M(27#8 269 (2010 : 278) 

8. *A9:EE:JMG 6; 4A9P;P;6M9: 6MH= 

=#'0 )A7>'+A, 5-" -1#%., 'A%+8/"50 -)@ /&, <,-%H& /&4 !"-$+%"'/"5>4 $%>'&4 5-" /- 8)@7#")- /A, -)-"/>'+A, 5-" 8)#$%+.'+A, /&4 3/-"%-

+2-4 '/& 7>H& /&4 /%<$#8'-4 )+%"@!#8, )#8 <$#8, )%#5*E+" -)@ '8,-77-1<4 /&4 (+ /- '8,!+!+(<,- 5-/0 /&, <,,#"- /#8 D9= 24 )%#4 -8/>,

(<%&, +2,-" A4 +H>4: 

M("7#4 3/-"%+2- 

2011 2011 

3'#!- - 2.230 

3H#!- - 1.880 

6)-"/>'+"4 - 1.823 

P)#$%+.'+"4 - 125 

6(#"F<4 !"+8;8,/"5., '/+7+$., 5-" (+7., /&4 !"#25&'&4: 534 359 

6)-"/>'+"4 -)@ !"+8;8,/"50 '/+7<$& 5-" (<7& /&4 !"#25&'&4: - -

P)#$%+.'+"4 )%@4 !"+8;8,/"50 '/+7<$& 5-" (<7& /&4 !"#25&'&4: - -

L- !"+/-"%"50 8)@7#")- 5-" #" '8,-77-1<4 (+/-H* /A, +/-"%+"., )#8 +,#)#"#*,/-" (+ /&, (<;#!# /&4 #7"5>4 +,#)#2&'&4 <$#8, -)-7+":;+2. 

9. +H@DEMW;BG 

L# )#'@ /A, )%#F7<E+A, )#8 <$#8, 'A%+8/"50 !"+,+%1&;+2 1"- 50;+ ("0 -)@ /"4 )+%")/.'+"4: 

M("7#4 3/-"%+2- 

=%#F7<E+"4 1"- +)"':-7+24 -)-"/>'+"4 5.895 5.895

6,<7+15/+4 :#%#7#1"50 $%>'+"4 ('&(+2A'& 16 /A, +,#)#"&(<,A, 

#"5#,#("5., 5-/-'/0'+A,) 511 360

=%#F7<E+"4 -)#J&(2A'&4 )%#'A)"5#* 3.760 3.432

 H6?PB: 2@6:HLF:: ,>@AHJ;F@  9K><AR=G,  9<:J89B4<BC?<=<:G C:B 2:A<BEF:G, %B;5SA94=  .# C:B +F4<;8G 

%B;5SA94= PB:PBC<5@A <=G ;<:BH;F:G: www.cyclon.gr 
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