
   
 
 

 
 
 

CYCLON ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8412/06/Β/86/21 

Έδρα: Λ. Μεγαρίδος 124, 19 300 Ασπρόπυργος Αττικής 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 

(Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) 

 

 

 

 
 
 



 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 2  

 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

 Σελίδα 

Α. Δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  4 

Β. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 5-24 

Γ. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών 25-26 

Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 27 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012 28 

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 
2012 

29 

Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η 
Δεκεμβρίου 2012 

30 

Κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012 31 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων   

   

1  Γενικές Πληροφορίες 32 

2.  Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και διερμηνιών  

32-37 

3.  Λογιστικές αρχές & δήλωση συμμόρφωσης 38-45 

4. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου 45-46 

5. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 46 

6. Ουσιώδεις κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης 46 

7. Ενσώματα πάγια και άϋλα περιουσιακά στοιχεία  47-49 

8. Επενδύσεις σε ακίνητα 49 

9. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  49-50 

10. Συμμετοχές σε θυγατρικές / συγγενείς επιχειρήσεις 50-51 

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  51-52 

12. Αποθέματα 52 

13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 52 

14. Μετοχικό κεφάλαιο 52 

15.  Αποθεματικά 53 



 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 3  

   

16. Τραπεζικά δάνεια 53-54 

17. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 54 

18. Χρηματοοικονομικά έξοδα  55 

19. Φόρος εισοδήματος 55-56 

20. Αναβαλλόμενοι φόροι 56-57 

21. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 57-59 

22. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 60 

23. Κέρδη ανά μετοχή 60 

24. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 60 

25. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών 61 

26. Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών 62 

27. Πληροφόρηση κατά τομέα 62-64 

28. Έξοδα ανά  κατηγορία 65 

29. Συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων 66 

30. Άλλα λειτουργικά έσοδα καθαρά 66 

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 67 

Ε. Δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες 31.12.2012 68 

ΣΤ. Πληροφοριακό Έγγραφο (Άρθρο 10 Ν. 3401/2005) 69-70 

   

   

   

   

   

   

 
 
 



Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα   4 

 
 
 
 
 
 
 

 
Α.           ΔΗΛΩΣΗ 

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007) 

 
 
 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
1.  Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Δημήτριος Π. Κονταξής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 
3.  Νικόλαος Ν. Ρεμπάκος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Διυλιστηρίου 
 
Δηλώνουμε ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
α)  οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από την 1η  Ιανουαρίου 2012 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2012,  που  καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο 
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή  θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας 
και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο. 
  
β)  Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη 
θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 
 
 

Ασπρόπυργος, 26 Μαρτίου 2013 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Μέλος του Δ.Σ. & 
Διευθυντής Διυλιστηρίου 

   
   
   
   
   
Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας Δημήτριος Π. Κονταξής Νικόλαος Ν. Ρεμπάκος 
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CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Για τα πεπραγμένα της χρήσης 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2012  

38η Εταιρική Χρήση 
 

H παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012. Συντάχθηκε και 
είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3556/2007 “Προϋποθέσεις διαφάνειας για την 
Πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 
αγορά και άλλες διατάξεις” και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως με την 
Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια :  
 
 
Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της  Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 

1/1/2012 - 31/12/2012. 
 
 
Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. 
 
 
Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων. 
 
 
Δ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα της υποβολής της 

έκθεσης. 
 
 
Ε. Χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
 
ΣΤ. Στοιχεία Μετοχής – Πληροφοριακό Έγγραφο Άρθρου 10 Ν. 3401/2005. 
 
 
Ζ. Προβλεπόμενες εξελίξεις της Εταιρείας. 
 
 
Η. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών και ανάπτυξη. 
 
 
Θ. Υποκαταστήματα. 
 
 
Ι. Επεξηγηματική έκθεση. 
 
 
ΙΑ. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν. 3873/2010). 
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Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 
1/1/2012 - 31/12/2012 
 
Απολογισμός εργασιών 
 
Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά την χρήση του 2012  σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2011, κινήθηκαν ως 
εξής: 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ     Μεταβολή 
       
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2012   2011   Ποσό % 
       
Κύκλος εργασιών 364.353  425.183  (60.830) -14% 
       
Μείον: κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) (345.730)  (404.738)  (59.008) -15% 
       
Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 18.623  20.445  (1.822) -9% 
       
Μείον: έξοδα διάθεσης  (προ αποσβέσεων) (14.396)  (16.182)  1.786 -11% 
       
Μείον: έξοδα διοίκησης  (προ αποσβέσεων) (3.866)  (4.097)  231 -6% 
       
Μείον: έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (προ αποσβέσεων) (940)  (176)  (764) 434% 
       
Πλέον/μείον: Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 4.943  5.297  (354) -7% 
       
Κέρδη προ τόκων, Αποσβέσεων & φόρων        
(EBITDA) 4.364  5.287  (923) -17% 
       
Πλέον: Έσοδα Επενδύσεων / Κέρδη από συγγενείς      
Εταιρείες 892  626  266 42% 
       
Μείον:  Χρηματοοικονομικά Εξοδα (3.184)  (2.920)  (264) 9% 
       
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων: 2.072  2.993  (921) -31% 
       
Μείον:  Σύνολο Αποσβέσεων (2.599)  (2.934)  335 -11% 
       
Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων (527)  59  (586) - 
       
Μείον: Φόροι (245)  (343)  (98) -29% 
       
Αποτελέσματα περιόδου, κέρδη  
μετά από φόρους (772)  (284)  (488) -172% 
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Αντίστοιχα τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά την ίδια χρήση του 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 
2011, κινήθηκαν ως εξής: 
 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ     Μεταβολή 
       
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2012  2011  Ποσό % 
       
Κύκλος εργασιών 361.679  422.078  (60.399) -14% 
       
Μείον: κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) (344.724)  (403.146)  (58.422) -14% 
       
Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 16.955  18.932  (1.977) -10% 
       
Μείον: έξοδα διάθεσης  (προ αποσβέσεων) (13.517)  (15.401)  1.884 -12% 
       
Μείον: έξοδα διοίκησης  (προ αποσβέσεων) (2.953)  (3.193)  240 -8% 
       
Μείον: έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (προ αποσβέσεων) (940)  (176)  (764) 434% 
       
Πλέον/μείον: Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 4.609  5.265  (656) -12% 
       
Κέρδη προ τόκων, Αποσβέσεων & φόρων        
(EBITDA) 4.154  5.427  (1.273) -23% 
       
Πλέον: Έσοδα Επενδύσεων / Κέρδη από συγγενείς      
Εταιρείες 892  623  269 43% 
       
Μείον:  Χρηματοοικονομικά Εξοδα (3.124)  (2.858)  (266) 9% 
       
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων: 1.922  3.192  (1.270) -40% 
       
Μείον:  Σύνολο Αποσβέσεων (2.447)  (2.808)  361 -13% 
       
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης προ φόρων (525)  384  (909) -237% 
       
Μείον: Φόροι (191)  (320)  (129) -40% 
       
Καθαρά αποτελέσματα, κέρδη  
χρήσης μετά από φόρους (716)  64  (780) -1.219% 
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  1. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην χρήση του 2012. 
 

Η χρήση του 2012 χαρακτηρίζεται  :  
α) από τις επιπτώσεις οι οποίες προήλθαν από την παγκόσμια και την εθνική οικονομική κρίση (περαιτέρω 
μείωση ζήτησης, αύξηση τιμών, συναλλαγματικοί και πιστωτικοί κίνδυνοι λόγω της αβεβαιότητας της αγοράς, 
δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων και υψηλό κόστος δανεισμού).  
β) από την αύξηση των τιμών των πετρελαιοειδών (καυσίμων - βασικών ορυκτελαίων) ως συνέπεια της αύξησης 
των διεθνών τιμών του αργού και του φόρου κατανάλωσης,  σε ότι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης.  
γ) Μείωση της ζήτησης και των δύο κλάδων δραστηριοτήτων (λιπαντικών και καυσίμων). 
δ) Προσπάθεια για έλεγχο δαπανών σε όλον τον όμιλο, που οδήγησαν σε μείωση των γενικών εξόδων κατά 5,6% 
σε σχέση με το 2011. 

 
Συνέπεια των ανωτέρω και παρά την μείωση των εξόδων υπήρξε  μείωση του κύκλου εργασιών, μείωση των 
μικτών κερδών και κατ΄επέκταση των καθαρών κερδών. 
 
Κύκλος εργασιών 
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στην εν λόγω χρήση ανήλθε σε  €364.353 χιλ. έναντι €425.183 χιλ. στην 
αντίστοιχη χρήση του 2011 παρουσιάζοντας μείωση 14%. Αντίστοιχα  ο κύκλος εργασιών της Μητρικής 
Εταιρείας CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανήλθε σε  €361.679 χιλ. έναντι €422.078 χιλ. στην αντίστοιχη χρήση του 
2011 παρουσιάζοντας μείωση 14%. 
 
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)     
 
Σε επίπεδο Ομίλου τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17% 
και προσδιορίσθηκαν στο ποσό  των €4.364 χιλ. έναντι €5.287 χιλ. της χρήσης του 2011. 
Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 23% 
και προσδιορίσθηκαν στο ποσό  των €4.154 χιλ. έναντι €5.427 χιλ. της χρήσης του 2011. 
 
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους  
 
Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, μετά από τους φόρους, ήταν ζημιογόνα κατά €772 χιλ. έναντι ζημιών 
€284χιλ. της αντίστοιχης περσινής χρήσης. 
Σε επίπεδο Εταιρείας το αποτέλεσμα υπήρξε ζημιογόνο  και ανήλθε σε  €716 χιλ. έναντι κερδών €64 χιλ. της 
χρήσης 2011. 
 
Σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας: 

 
• Μέσα στην χρήση του 2012 τα πρατήρια τα οποία λειτούργησαν υπό το σήμα της CYCLON ανήλθαν σε 210 

έναντι 218 της 31.12.2011. Το μερίδιο της αγοράς στον κλάδο καυσίμων, με βάση τα στοιχεία της χρήσης 2012 
προσδιορίστηκε στο ποσοστό 3,09% έναντι 3, 55% της αντίστοιχης περσινής χρήσης. 

 
• Υπήρξε πτώση του όγκου πωλήσεων των καυσίμων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 24,6%.  

Αντίθετα, υπήρξε αύξηση του όγκου πωλήσεων στα λιπαντικά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 12,6% 
περίπου, κυρίως λόγω της αύξησης των εξαγωγών της Εταιρείας.  Αντίστοιχα κινήθηκαν και οι κύκλοι εργασιών, 
με τα καύσιμα να καταγράφουν μείωση κατά 18,2% περίπου, ενώ τα λιπαντικά παρουσίασαν αύξηση κατά 19,1% 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
 

• Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7.06.2012, με εισήγηση του Προέδρου της, ενέκρινε με ποσοστό 
75,97% την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011, προκειμένου να ενισχυθεί η ταμειακή ρευστότητα της 
Εταιρείας. 
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2.  Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 
 
Οι κύριοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου είναι οι εξής: 

1. Εμπορία Πετρελαιοειδών Προϊόντων (Υγρά Καύσιμα). 
2. Παραγωγή βασικών λιπαντικών και τελικών (Συσκευασμένων) Λιπαντικών Προϊόντων (Λοιπές 

Δραστηριότητες). 
 
2.1.   Εμπορία Πετρελαιοειδών Προϊόντων (Υγρά Καύσιμα) 
 
Ο Όμιλος μέσω της Μητρικής Εταιρείας διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων  στο Ν. Ικόνιο 
Περάματος, συνολικής χωρητικότητας 21.500 m3  εξυπηρετώντας εταιρείες Πετρελαιοειδών Προϊόντων συνάπτοντας 
συμβάσεις throughput. 
Σε επίπεδο Εταιρείας κατά την περίοδο της χρήσης 2012 ο όγκος πωλήσεων  σε m3 ανήλθε  σε 283.640, έναντι 
376.416 της χρήσης του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 24,6%. 
 
Οι πωλήσεις σε αξία ανήλθαν το 2012 σε €308.914 χιλ. έναντι €377.612 χιλ. του 2011 (-18,2%).  
 
Η Εταιρεία προσδιορίζει το Μικτό Κέρδος ανά m3 και όχι ανά σταθερό ποσοστό επί των τιμών, με αποτέλεσμα το 
Μικτό Κέρδος επί πωλήσεων, λόγω αύξησης των τιμών καυσίμων και της μείωσης του όγκου των πωλήσεων, να 
μειωθεί  από 2,46% το 2011 σε 2,23% το 2012. 
 
Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από το δυσμενές περιβάλλον λόγω των υψηλών φόρων κατανάλωσης και της 
οικονομικής κρίσης με μειωμένους όγκους πωλήσεων αλλά και περιθώρια. 
Οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκαν κατά 62% περίπου το Δ΄ τρίμηνο σε σχέση με το 2011 μετά την 
αύξηση του αναλογούντος ΕΦΚ τον μήνα Οκτώβριο. 
 
2.2. Παραγωγή βασικών λιπαντικών και τελικών (Συσκευασμένων) Λιπαντικών Προϊόντων Λοιπές 
Δραστηριότητες 
 
Οι πωλήσεις το 2012 ανήλθαν σε 45.145 ΜΤ έναντι 40.079 ΜΤ το αντίστοιχο διάστημα του 2011 (+12,6%). Η αξία 
πωλήσεων διαμορφώθηκε στα €52.764 χιλ. έναντι €44.317 το 2011 (+19,1%).  
Το ποσοστό μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 19,07% έναντι 21,72% της αντίστοιχης χρήσης του 2011. Σε 
απόλυτους αριθμούς, το μικτό κέρδος προ αποσβέσεων διαμορφώθηκε στα €10.063 χιλ. έναντι €9.627 χιλ. του 2011 
(+4,5%).  
Η μείωση του ποσοστού των μικτών κερδών οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω της 
μειωμένης απόδοσης του Διυλιστηρίου, ελλείψει Α΄ ύλης. Συνέπεια αυτού υπήρξε η ανάγκη υποκατάστασης του 
παραγόμενου βασικού με αγοραζόμενο, πολύ υψηλότερου κόστους, προκειμένου η Εταιρεία να καλύψει την ζήτηση 
της αγοράς και την κάλυψη των νέων εξαγωγών. 
Παρά την αύξηση όμως του κόστους η εταιρία αύξησε τα μικτά κέρδη κατά €436 χιλ. ενισχύοντας τις πωλήσεις στην 
εξωτερική αγορά και υπερκαλύπτοντας τις προαναφερθείσες δυσμενείς επιπτώσεις. 
 
Η Μητρική Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο διυλιστήριο παραγωγής βασικών ορυκτελαίων στον Ασπρόπυργο Αττικής, 
ετήσιας δυναμικότητας 40.000 ΜΤ.  
Επιπλέον διαθέτει μονάδα ανάμειξης και συσκευασίας τελικών λιπαντικών προϊόντων με δυνατότητα ετήσιας 
παραγωγής 16.000 ΜΤ (ανά οκτάωρη βάρδια). 
 
 Τροφοδοσία – Απόδοση Διυλιστηρίου 
 

- Η συνολική τροφοδοσία του διυλιστηρίου για τη χρήση του 2012 ανήλθε στους 20.400 ΜΤ έναντι 22.188 
ΜΤ της αντίστοιχης χρήσης του 2011. 

- Παρήχθησαν Base Oils ΜΤ 14.175 έναντι 14.549 της χρήσης του 2011. 
- Η απόδοση παραγωγής βασικών του διυλιστηρίου επί της Α΄  Ύλης ανήλθε σε 68,9% το 2012 έναντι 65,3% 

του 2011. 
- Το τμήμα Blending επεξεργάστηκε 22.721 ΜΤ το 2012 έναντι 21.900 ΜΤ του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 

παραγωγικότητας κατά 3,7%. Σε σύγκριση με τη χρήση 2011, το κόστος blending μειώθηκε κατά 18% 
περίπου.  

- Το τμήμα Συσκευαστηρίου επεξεργάστηκε 12.643 ΜΤ το 2012 έναντι 12.064 ΜΤ του 2011 (αύξηση 4,8%).   
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3.  Επενδύσεις – Ανάπτυξη 
 
Η Εταιρεία  έχει υποβάλλει το α΄ εξάμηνο του 2008 πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα για να ενταχθεί  στον 
Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 ύψους €5.179 χιλ. για το οποίο έχει λάβει από το Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας βεβαίωση επιλεξιμότητας. 
 
Στις 3.9.2010 ελήφθη απόφαση από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία η 
Μητρική Εταιρεία υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3299/2004. 
 
Το συνολικό επιλέξιμο κόστος (επιχορηγούμενο) προσδιορίστηκε στο ποσό των €4.381.308,00, το οποίο θα 
καλυφθεί: 
 

- Εγκεκριμένες επιχορηγήσεις €   876.261,60 
- Ίδια Συμμετοχή   €1.533.457,80 
- Τραπεζικός δανεισμός  €1.971.588,60 

 
Ο τραπεζικός δανεισμός έχει ήδη εγκριθεί από την Εμπορική Τράπεζα. 
 
Οι επενδύσεις που έγιναν από την Μητρική Εταιρεία κατά τη χρήση του 2012 ανέρχονται στο ποσό των €988 χιλ. 
έναντι   €1.312χιλ. το 2011 και κατά τομέα  δραστηριότητας για το 2012 έχουν ως εξής:  
 

- Πρατήρια €476 χιλ. (48% των συνολικών επενδύσεων) 
- Παραγωγική διαδικασία (διυλιστήριο) €392 χιλ.  
- Λοιπές επενδύσεις €120 χιλ. 

 
4.  Αποσβέσεις  

 
Ο επιμερισμός των αποσβέσεων στους επιμέρους λογαριασμούς των εξόδων σε επίπεδο Ομίλου παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2012 2011 
Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 608 651 
Αποσβέσεις Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας 58 73 
Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης 1.736 1.895 
Αποσβέσεις Έρευνας & Ανάπτυξης 197 315 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2.599 2.934 

 
Ο αντίστοιχος επιμερισμός των αποσβέσεων στους επιμέρους λογαριασμούς των εξόδων της Εταιρείας 
παρουσιάζεται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2012 2011 
Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 578 615 
Αποσβέσεις Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας 29 47 
Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης 1.643 1.831 
Αποσβέσεις Έρευνας & Ανάπτυξης 197 315 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2.447 2.808 

 
5. Φόροι 
 
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με συντελεστή 20% επί του φορολογητέου κέρδους για τις χρήσεις 2012 και 
2011, ομοίως και η αναβαλλόμενη φορολογία. 
Σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας η ανάλυση του φόρου για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχει ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2012 2011 
Φόρος εισοδήματος τρέχουσας   
χρήσης 249 385 
Αναβαλλόμενη φορολογία (58) (65) 
Σύνολο 191 320 
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6. Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός   
 
Η ρευστότητα και η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου παραμένουν βασικές προτεραιότητες 
λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. 
 
Μέσα στην εν λόγω χρήση βρίσκονταν σε ισχύ δύο μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια. 
 

- Ομολογιακό δάνειο ύψους €15.000 χιλ. που υπεγράφη την 01.03.2010 με διαχειρίστρια την Εμπορική 
Τράπεζα. 
 
Το υπόλοιπο της οφειλής με 31.12.2012 ανήρχετο σε €11.250 χιλ. Εκ της σύμβασης του δανείου υφίσταται 
υποχρέωση συμμόρφωσης σε κάποιους οικονομικούς αριθμοδείκτες ανά εξάμηνο. Με 30.06.2012 δεν 
επιτεύχθηκαν κάποιοι από τους οικονομικούς αριθμοδείκτες. Έχει γίνει σχετική πρόβλεψη για την 
επιβάρυνση λόγω μη επίτευξης των ανωτέρω στόχων. 
 Μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις με την διαχειρίστρια Τράπεζα, η λήξη του ανωτέρω δανείου ζητήθηκε 
να παραταθεί από τους ομολογιούχους κατά τρία ακόμη έτη μέχρι την 09.04.2016. Η διαδικασία έγκρισης 
είναι εν εξελίξει κατά τη συγγραφή του παρόντος.  

 
- Ομολογιακό δάνειο ύψους €20.000 χιλ. που υπεγράφη την 29.11.2010 με διαχειρίστρια την Εθνική Τράπεζα. 
 

Το υπόλοιπο της οφειλής με 31.12.2012 ανήρχετο σε €14.500 χιλ. Εκ της σύμβασης του δανείου υφίσταται 
υποχρέωση συμμόρφωσης σε κάποιους οικονομικούς αριθμοδείκτες στο τέλος κάθε χρήσης. Στο τέλος της 
χρήσης 31.12.2012 δεν επιτεύχθηκαν όλοι οι οικονομικοί αριθμοδείκτες. Η επιβάρυνση από την μη επίτευξη 
των οικονομικών αριθμοδεικτών θα επιβαρύνει την περίοδο 01.01.2013 και μετά και θα αφορά την αύξηση 
του  επιτοκίου του υπολειπόμενου δανείου κατά 50 μονάδες βάσης στο spread και ένα waiver  fee 0,1%. 

 
7. Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες 
 
Παραθέτουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες : 

 
 ΄Ομιλος Eταιρεία 
  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)       
     

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους (0,80%) (0,25%) (0,75%) 0,06% 
Σύνολο ενεργητικού     

      
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)     

      
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους (2,57%) (0,93%) (2,35%) 0,21% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     
      

Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης     
      

Σύνολο Δανεισμού 54,14% 61,23% 53,36% 60,55% 
Σύνολο Δανεισμού & Ιδίων Κεφαλαίων     

      
Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC)     

      
Κέρδη μετά από φόρους + Χρηματοοικονομικά 

έξοδα 2,61% 3,10% 2,59% 3,52% 

Σύνολο καθαρού Δανεισμού + Ίδια κεφάλαια + 
Προβλέψεις       
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Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. 

 
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Ο Όμιλος έχει πρόσβαση σε εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές ρυθμίζοντας τους οικονομικούς κινδύνους που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες του. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν συναλλαγματικούς κινδύνους, κίνδυνο 
επιτοκίων, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Ο Όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του 
Ομίλου.  
 
α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων την 
επηρεάζουν μόνο στον βαθμό που οι αγορές εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ. Η έκθεση σε αυτόν 
τον κίνδυνο είναι περιορισμένη καθώς οι Όμιλος και η Εταιρεία φροντίζουν να ελαχιστοποιούν  τους κινδύνους 
μέσω φυσικών αντισταθμίσεων (physical hedging) κυρίως αντισταθμίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού σε ξένο νόμισμα και δεν θεωρεί απαραίτητη την υιοθέτηση ειδικής πολιτικής διαχείρισης αυτού του 
κινδύνου. 
 
Το ξένο νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ εις το οποίο εκφράζονται οι συναλλαγές της Εταιρείας είναι το Δολάριο 
Η.Π.Α. 
 
Ενδεικτικός είναι ο κατωτέρω πίνακας όπου παρουσιάζονται οι επιπλέον επιπτώσεις στα αποτελέσματα της 
Εταιρείας σε ενδεχόμενη διακύμανση της ισοτιμίας του Ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. 

 
Ανάλυση ευαισθησίας σε μεταβολές ισοτιμίας Δολαρίου 

 
 Ξένο νόμισμα 

Δολάριο 
Ενδεικτικές 
μεταβολές 
ισοτιμίας €/$ 

Επιπτώσεις στα 
κέρδη προ φόρων 

(σε ,000€) 

Επιπτώσεις στα 
ίδια κεφάλαια  

(σε ,000€) 
Χρήση 2012 U.S.$ 5% (145) (145) 

  -5% 145 145 
Χρήση 2011 U.S.$ 5% (156) (156) 

  -5% 156 156 
 
Οι ανωτέρω υπολογισμοί βασίστηκαν σε στοιχεία της χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012 και με την παραδοχή της 
διατήρησης των μεταβλητών σταθερών πλην της διακύμανσης της ισοτιμίας Ευρώ-Δολαρίου. 
 
β) Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Η Εταιρεία υπόκειται σε περιορισμένο τέτοιο κίνδυνο λόγω του μακροπρόθεσμου δανεισμού με κυμαινόμενο 
επιτόκιο euribor και spread, το οποίο ακόμη και μετά την μη επίτευξη των οικονομικών δεικτών του 
μακροπρόθεσμου δανείου, δεν θα υπερβεί το αντίστοιχο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Προς το παρόν δεν 
κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω αντιστάθμιση αυτού του κινδύνου. 
 
Eάν τα υφιστάμενα επιτόκια ήταν 50 μονάδες βάσης υψηλότερα ή χαμηλότερα, κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες 
μεταβλητές, το κέρδος του Ομίλου για την χρήση που έληξε 31.12.2012, θα μειωνόταν ή θα αυξανόταν αντίστοιχα 
στην εν λόγω χρήση περίπου €204 χιλ. έναντι €170 χιλ. της αντίστοιχης περσινής χρήσης με αντίστοιχες 
επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια.  
 
γ) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων που είναι αποτέλεσμα των 
καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας. Οι πολιτικές που ακολουθεί η Εταιρεία περιορίζουν σημαντικά τον 
κίνδυνο αυτό και συνοψίζονται: 
 
α) Αξιολόγηση των πελατών και επιλογή των κατά το δυνατόν αξιόπιστων και φερέγγυων 
β) Σύναψη νέων συνεργασιών με πελάτες προπληρωμής 
γ) Μερική λήψη μορφής εγγύησης έναντι της τιμολόγησης 
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δ) Εξασφάλιση  αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης, που έχουν σχέση με την οικονομική πορεία των πελατών 
ε) Περιορισμός των πωλήσεων σε κατηγορίες πελατών των οποίων οι κλάδοι θεωρήθηκαν υψηλού πιστωτικού 
κινδύνου. 
στ) Μείωση των ημερών πίστωσης προς τους πελάτες με αποτέλεσμα την μείωση του πιστωτικού ανοίγματος και 
κινδύνου. 
Επιπλέον το μεγάλο πελατολόγιο της Εταιρείας και η μη εξάρτηση από συγκεκριμένο μεγάλο πελάτη είναι ένας 
ακόμα παράγοντας περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου. 
 
δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία επιτυγχάνει αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας πρωταρχικά μέσω της εξίσωσης 
πιστοδοτικής και πιστοληπτικής περιόδου και δευτερευόντως μέσω διάθεσης επαρκών διαθεσίμων (ταμειακών και 
τραπεζικών) καθώς επίσης μέσω εξασφάλισης δυνατότητας άμεσης τραπεζικής χρηματοδότησης σε περίπτωση 
απρόβλεπτης ανάγκης. Η συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισμού και η άμεση αντίδραση στις 
διακυμάνσεις πρόβλεψης και πραγματικότητας επιτυγχάνει έγκαιρα την εξισορρόπηση ταμειακών εισροών και 
εκροών. 
 
Ο κατωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός της χρονολογικής κατανομής των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 
Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
ΟΜΙΛΟΣ     
31.12.2012 Εντός Ενός  Από 1 μέχρι 5 Πέραν της  Σύνολο 
 Έτους έτη πενταετίας  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 37.864 3.784 443 42.091 
     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25.100 2 - 25.102 
Δάνεια 35.430 - - 35.430 
Σύνολο 60.530 2 - 60.532 
     
31.12.2011 Εντός Ενός  Από 1 μέχρι 5 Πέραν της  Σύνολο 
 Έτους έτη πενταετίας  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 49.113 4.042 131 53.286 
     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28.081 2 - 28.083 
Δάνεια 48.279 97 - 48.376 
Σύνολο 76.360 99 - 76.459 
     
ΕΤΑΙΡΕΙΑ     
31.12.2012 Εντός Ενός  Από 1 μέχρι 5 Πέραν της  Σύνολο 
 Έτους έτη πενταετίας  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 37.022 3.759 443 41.224 
     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 24.416 - - 24.416 
Δάνεια 34.798 - - 34.798 
Σύνολο 59.214 - - 59.214 
     
31.12.2011 Εντός Ενός  Από 1 μέχρι 5 Πέραν της  Σύνολο 
 Έτους έτη πενταετίας  
     
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 47.753 4.018 131 51.902 
     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 27.450 - - 27.450 
Δάνεια 47.668 97 - 47.765 
Σύνολο 75.118 97 - 75.215 
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ε) Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 
 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαια του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες του Ομίλου θα 
εξακολουθήσουν να είναι βιώσιμες μεγιστοποιώντας την απόδοση στους μετόχους μέσω της βελτιστοποίησης της 
σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου αποτελείται από δανεισμό όπως 
αναφέρεται στη σημείωση 16, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της μητρικής 
Εταιρείας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο όπως αναφέρονται  στις 
σημειώσεις 14, 15. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Μέρος αυτής της 
παρακολούθησης είναι η αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των συνδεδεμένων κινδύνων ανά κατηγορία 
κεφαλαίου.  
 
στ) Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 
 
Η διοίκηση του Ομίλου επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτής 
της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. 
 
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 
      
Δάνεια τραπεζών 35.430 48.376 34.798 47.785 
Χρηματικά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 7.294 14.241 6.603 13.578 
Καθαρό χρέος 28.136 34.135 28.195 34.207 
      
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 29.996 30.662 30.415 31.131 
      
Σχέση Καθαρού Χρέους προς 
Ίδια Κεφάλαια 0,94 1,11 0,93 1,10 

 
Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων. 
 
Τέτοιες συναλλαγές περιλαμβάνουν κυρίως πωλήσεις και αγορές των αγαθών και υπηρεσιών στη συνήθη 
λειτουργία της επιχείρησης και στο σύνολο ανήλθαν σε : 
           (χιλ. ευρώ) 

 Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 33 2.086 331 110 
ΚΕΠΕΔ Α.Ε. - 20 - 14 
ΕΛΤΕΠΕ Κ/Ξ 19 990 910 - 
CYTOP 3 - 4 - 
CYROM 1.273 - 467 - 
BULVARIA S.A. 1.434 - 387 - 
ADAA JV (LIBYA) - 175 8 - 
 2.762 3.271 2.107 124 

 
Τα ανωτέρω ποσά απαλείφονται για τους σκοπούς ενοποιήσεων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Τα έσοδα αφορούν πωλήσεις έτοιμων προϊόντων της Εταιρείας (λιπαντικά), ενοίκια και υπηρεσίες αποθήκευσης 
προς τις θυγατρικές της. 
 
Οι αγορές αφορούν αγορές πρώτων υλών που πραγματοποίησε η Εταιρεία από τις ανωτέρω θυγατρικές της καθώς 
και εισφορές ανακύκλωσης. 
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Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί ο Όμιλος 
για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους. 
 
Εκτιμούμε ότι λόγω των  αλλαγών στο τρόπο λειτουργίας των δραστηριοτήτων από το έτος 2013 τόσο στην 
ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ όσο και στην ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ θα υπάρχει κερδοφορία στις εν λόγω οικονομικές 
οντότητες, γεγονός που απεικονίζεται και στους συνταχθέντες προϋπολογισμούς τους, και ως εκ τούτου τόσο η 
αξία κτήσης της συμμετοχής μας στην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ όσο και η υπάρχουσα απαίτηση μας από την ΕΛΤΕΠΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ είναι ανακτήσιμες και δεν απαιτείται σχηματισμός σχετικής πρόβλεψης για απομείωση αυτών.     
 
Τέλος οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν 
στην παρούσα χρήση σε €924 χιλ. έναντι €781 χιλ. της περσινής. 

 
Δ.  Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα της υποβολής της 
έκθεσης. 
 
Η Εταιρεία σύναψε τον Ιανουάριο του 2013 συμφωνία πώλησης λιπαντικών ύψους 22 εκατ. Ευρώ με σημαντικό 
πελάτη στο εξωτερικό, γεγονός το οποίο θα έχει σημαντική θετική επίδραση στον κύκλο εργασιών και στα μικτά 
κέρδη. 

 
Στο επίπεδο των δανειακών υποχρεώσεων και μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις με την διαχειρίστρια Τράπεζα 
(Εμπορική), το Ομολογιακό Δάνειο η λήξη του οποίου λήγει τις 9/4/2013 ζητήθηκε να παραταθεί από τους 
ομολογιούχους κατά τρία ακόμη έτη μέχρι την 09.04.2016. Η διαδικασία έγκρισης είναι εν εξελίξει κατά τη 
συγγραφή του παρόντος.  
 

 
Ε. Χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
α) Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές 
 
Οι υιοθετημένες λογιστικές πολιτικές σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα, περιλαμβανομένων των κριτηρίων 
κατηγοριοποίησης της βάσης αποτίμησης και της βάσης αναγνώρισης των συνεπαγόμενων εσόδων και εξόδων 
όσο αφορά κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή 
συμμετοχικών τίτλων είναι αυτές που περιγράφονται στην σημ.3 των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων της 31.12.2012. 
                                                                                                ΟΜΙΛΟΣ                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
                                                                                       31.12.12     31.12.11          31.12.12    31.12.11 
β) Κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                    45.833        65.663           44.277       63.617        
• Εισπρακτέα ποσά 

(περιλαμβάνονται χρηματικά διαθέσιμα  
και ισοδύναμα) 

• Διαθέσιμα προς πώληση                                          -                  -                      -                  - 
 

      Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                 60.586         76.402           59.214       75.138        
• Κόστος ανειλημμένων πληρωμών 

(περιλαμβανομένων δανείων) 
  

γ) Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
 
Η διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις δεν διαφέρουν ουσιωδώς 
των εύλογων αξιών. 
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ΣΤ. Στοιχεία Μετοχής – Πληροφοριακό Έγγραφο Άρθρου 10 Ν. 3401/2005.  
 
Το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στις 31.12.2012 ήταν Ευρώ 0,538 ήτοι 76,97% 
υψηλότερη έναντι της τιμής κλεισίματος στις 31.12.2011. Στο υψηλό έτους η τιμή της μετοχής έφτασε τα Ευρώ 
0,66 (12/12/2012) και στο χαμηλό έτους τα Ευρώ 0,23 (11/06/2012). Η κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας στις 
31.12.2012 ανήλθε σε Ευρώ 14,3 εκατ. 

 
Η πορεία της μετοχής της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε καλύτερη συγκριτικά με την πορεία του 
Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η τιμή κλεισίματος του οποίου στις 31.12.2012 διαμορφώθηκε στις 
907,90 μονάδες, ήτοι 33,43% υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης τιμής κλεισίματος στις 31.12.2011. 
 
Συνολικά το 2012 διακινήθηκαν 9.720.959 μετοχές που αντιστοιχεί σε 36,45% επί του συνολικού αριθμού των 
μετοχών της Εταιρείας. 
 
Το πληροφοριακό έγγραφο με τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005, ήτοι το σύνολο των 
χρηματιστηριακών ανακοινώσεων στις οποίες προέβη η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2012, έχει συμπεριληφθεί 
με τη μορφή πίνακα στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2012 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο (α) του άρθρου 1 της Απόφασης 7/448/11.10/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Ζ. Προβλεπόμενες εξελίξεις της Εταιρείας. 
 
Σύμβαση για την πώληση 17.000 τόνων συσκευασμένων λιπαντικών αξίας €22 εκατ. υπεγράφη μεταξύ της 
Εταιρείας CYCLON ΕΛΛΑΣ. Α.Ε και εταιρείας λιπαντικών με έδρα χώρα της Βορείου Αφρικής. 
 
Η χρονική διάρκεια κατά την οποία θα διατεθούν οι εν λόγω ποσότητες αφορά το διάστημα από τον Μάρτιο του 
2013 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014. 
Οι πωλήσεις των λιπαντικών αυτών αντιστοιχούν περίπου στο 30% του συνόλου των πωλήσεων λιπαντικών της 
CYCLON σε ποσότητες και αξία. 
 
Υπολογίζεται ότι το ποσοστό του συνόλου των εξαγωγών λιπαντικών, κατά το έτος 2013,θα ξεπεράσει το 60% 
των συνολικών πωλήσεων λιπαντικών. 
 
Η επίτευξη της συμφωνίας αυτής ,συνδέεται με την συνεχώς αυξητική πορεία των εξαγωγών της Εταιρείας στον 
τομέα των λιπαντικών κατά την τελευταία τριετία, κατά την οποία αναμένεται να τετραπλασιασθούν οι εξαγωγές 
και με τον τρόπο αυτό έρχεται να πιστοποιηθεί ο εξαγωγικός προσανατολισμός της CYCLON. 
 
Το 2013 χαρακτηρίζεται από την συνέχεια της παγκόσμιας και της εθνικής οικονομικής κρίσης η οποία έχει ήδη 
προκαλέσει εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά αλλά και 
διεθνώς. 
 
Ο όμιλος λαμβάνοντας υπ΄όψιν την υφιστάμενη κατάσταση στις αγορές, διατηρεί την βασική στρατηγική του για 
ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου πωλήσεων, δίνοντας κυρίως έμφαση στις πωλήσεις εξωτερικού, καθώς και 
της παραγωγικής βάσης του, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα μεθόδους διασφάλισης των πωλήσεων, του δικτύου του, 
των πιστώσεων και της ρευστότητάς του, στηρίζοντας την πελατεία του και ελαχιστοποιώντας τον πιστωτικό 
κίνδυνο στο μέτρο του δυνατού. 

 
Βασική στρατηγική του Ομίλου είναι : 
 

1. Μείωση των ημερών πίστωσης προς τους πελάτες λιπαντικών με γενικότερο σκοπό που θα έχει ως 
αποτέλεσμα την μείωση του ανοίγματος προς τους πελάτες, με συνέπεια τον περιορισμό του πιστωτικού 
κινδύνου. Γενικότερα το 2013 προβλέπεται να συνεχισθεί η αυστηρή πολιτική ως προς τις πιστώσεις, 
προκειμένου να περιοριστούν οι επισφαλείς απαιτήσεις. 

2. Η εταιρεία Al Deraa Al Afrique JV βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία έχοντας θέσει σε εφαρμογή το 
επιχειρησιακό της σχέδιο, με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας της Α΄ ύλης για την πλήρη λειτουργία 
του Διυλιστηρίου, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους παραγωγής. 

3. Εντατικοποιείται η συλλογή των χρησιμοποιημένων λαδιών στην εσωτερική αγορά. 
4. Αύξηση των πωλήσεων καυσίμων, η οποία θα επιχειρηθεί μέσω πωλήσεων σε πελάτες ΑΠ (Ανεξάρτητα 

Πρατήρια) με προπληρωμή, ούτως ώστε να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς των καυσίμων και να αναχαιτισθεί 
η περαιτέρω πτώση που επιφέρει η αγορά των καυσίμων. 

5. Περαιτέρω ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας του κλάδου λιπαντικών. 



Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα   17 

 
 

Η. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών και ανάπτυξη. 
 
Νέα μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Η μονάδα σχεδιάστηκε από τους μηχανικούς της Εταιρείας 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα πιλοτικών δοκιμών. 
Περιλαμβάνει βιοαντιδραστήρες, μεμβράνες υπερδιήθησης, χημική οξείδωση και όλο τον απαραίτητο 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα συστήματα αυτοματισμού. Η μονάδα είναι σε πλήρη λειτουργία ενώ η 
απόδοσή της είναι σύμφωνη με τον σχεδιασμό. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήρθε σε περίπου €0,5 
εκ. 
 
ELINA (LIFE 2010 ENV/GR/000606). Επιδοτούμενο έργο που αφορά στην διαχείριση των πετρελαιοειδών 
αποβλήτων (πλην ΑΛΕ) στην Ελλάδα και προβλέπει καταγραφή, χαρακτηρισμό, πιλοτική συλλογή και πρόταση 
πράσινων πρακτικών διαχείρισης. Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2011 και θα διαρκέσει μέχρι και το 2014 ενώ ο 
προϋπολογισμός της Εταιρείας ανέρχεται σε €1,3 εκ. 
 
MARE (ECO INNOVATION). Σε αρμονία με το ELINA, το MARE είναι επιδοτούμενο έργο με στόχο την 
ανάπτυξη και την επίδειξη πρωτοπόρας τεχνολογίας αξιοποίησης των πετρελαιοειδών αποβλήτων (πλην ΑΛΕ). 
Προβλέπει την εγκατάσταση πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας πετρελαιοειδών και παρουσιάζει γενικότερο 
ενδιαφέρον για την χώρα μας αλλά και για την Ευρώπη. Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2011 και θα διαρκέσει μέχρι 
και το 2014 ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €1,5 εκ. 

 
Θ. Υποκαταστήματα. 
 
Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα: 
 
α) Στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ακαδήμου 111Α με σημαντική δραστηριότητα. 
β) Στο Πέραμα επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 210 (εγκατάσταση εφοδιασμού καυσίμων). 
 
Τα εν λόγω υποκαταστήματα δεν εκδίδουν αυτοτελή αποτελέσματα. 
 
Ι. Επεξηγηματική έκθεση. 
 
α. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €12.532.474,80 διαιρούμενο σε 26.664.840 κοινές 
ονομαστικές μετοχές προς  €0,47  η κάθε μία. Το σύνολο των μετοχών είναι με δικαίωμα ψήφου και είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ίδιες μετοχές. 
Ο κάτοχος κάθε μετοχής έχει τα δικαιώματα ως αυτά προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920.  
 
β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 
 
Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και 
δεν υπάγεται σε περιορισμούς. 
 
γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9-11 του Ν. 

3556/2007 
 
Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της  31/12/2012  οι κύριοι μέτοχοι, με ποσοστό πέραν του 5% ήταν: 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 26,71% 
REPUBLIC BAY VENTURES LTD    11,25% 
GROVANIA LIMITED       9,17%  
BNP PARIBAS (SUISSE S.A.)      5,55%  
   

δ. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 

ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.  
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στ. Συμφωνίες μεταξύ μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών και στην 

άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου 
 
 Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τέτοιου είδους συμφωνίες. 
 
ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τροποποίησης του 

καταστατικού, διάφοροι των όσων προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920 
 

Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται 
στο καταστατικό της Εταιρείας η δυνατότητα εκλογής από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικών μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν μπορεί κατ΄ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό εκλεγμένων 
τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 
23 του καταστατικού της Εταιρείας, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, 
απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

 
Επίσης, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη αυτού δεν έχουν αρμοδιότητα για έκδοση 
νέων μετοχών και αγορά ιδίων μετοχών. Αρμόδια για τα ανωτέρω θέματα είναι η Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων.  

 
Τέλος, σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν κάποιες συμφωνίες μετόχων που να είναι γνωστές στην Εταιρεία. 
 

η. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετόχων η αγορά ιδίων μετοχών 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 
 
1. Αφού προηγηθεί σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει δικαίωμα μέσα σε 5 έτη με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3  του συνόλου των μελών 
του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση  νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να 
υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής 
απόφασης από την Γενική Συνέλευση. 
 
Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για 
χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τα 5 έτη για κάθε ανανέωση. 
 
2. Αγορά ιδίων μετοχών μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και 
δεν μπορεί, βάσει του νόμου, να υπερβεί το 10% των υφισταμένων μετοχών. 
 

   θ.      Σημαντικές συμφωνίες της Εταιρείας που ισχύουν – τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής του ελέγχου της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης 

             Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. 
 
ΙΑ. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν. 3873/2010) 
 
Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3873/2010 (ΦΕΚ Α΄ 150/6.9.2010) και 
είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στη διεύθυνση www.cyclon.gr 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. εκπόνησε, εξειδίκευσε και ενέκρινε τον Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας την 24η Μαρτίου 2011. Έκτοτε, λόγω τροποποίησης του Καταστατικού 
και μεταβολών στο οργανόγραμμα και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο αρχικός 
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης αναθεωρήθηκε μια ακόμα φορά. Η ημερομηνία έγκρισης του 
αναθεωρημένου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήταν η 18η 
Οκτωβρίου 2012. Όλες οι εκδόσεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας έχουν υποβληθεί στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο ισχύων Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης με την ένδειξη «Οκτώβριος 2012» 
είναι διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας στην ειδικότερη επιλογή «Η Εταιρεία / Κώδικας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης». 

http://www.cyclon.gr
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Η Εταιρική Διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών που σκοπό έχουν την αρτιότερη οργάνωση, 
λειτουργία, διοίκηση και έλεγχο της Εταιρείας.  
 
Μέρος της πληροφόρησης που παρέχεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες, περιλαμβάνεται στην έκθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στις Σημειώσεις εντός των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012 της 
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 
α) Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως εδρεύουσας 
στην Ελλάδα Εταιρείας, είναι ο Ν. 2190/1920. 
 
Η Εταιρεία έλαβε υπόψη τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
(Σ.Ε.Β.) για τις εισηγμένες εταιρείες, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3873/2010 και έχει υιοθετήσει 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
http://www.cyclon.gr. 
 
β) Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του νόμου 
 
Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του νόμου και του 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί επαρκές το υφιστάμενο 
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στην χώρα μας. 
 
γ) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υποστήριξη της Διοίκησης της Εταιρείας, η προστασία 
των περιουσιακών της στοιχείων, των υπαλλήλων της και των μετόχων, καθώς και η μέτρηση της ακρίβειας και 
της αξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών γενικότερα. Για την επίτευξη του σκοπού τούτου, 
ο Εσωτερικός Έλεγχος διενεργεί οικονομικούς, διοικητικούς ή λειτουργικούς ελέγχους και προβαίνει σε 
προτάσεις για τη βελτίωση διαπιστωμένων αδυναμιών, λαθών ή παραλείψεων καθώς και άλλων θεμάτων που 
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει συσταθεί μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, λειτουργεί σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και εποπτεύεται από την Επιτροπή 
Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Τα βασικά καθήκοντα, οι αρμοδιότητες οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις και ο τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, περιγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
Κάθε διαχειριστική χρήση η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί ανάλυση επικινδυνότητας των ελεγκτικών 
ενοτήτων και κατόπιν καταρτίζει το πρόγραμμα ελέγχων που θα υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα ελέγχων εγκρίνεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τίθεται σε εφαρμογή. Δύναται να διενεργηθούν έκτακτοι έλεγχοι 
αυτεπάγγελτα αφού ενημερωθεί η Διοίκηση της Εταιρείας ή κατόπιν εντολής αυτής ακόμη και αν αυτοί δεν 
εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων.  
 
Οι αναφορές της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ανακοινώνονται στην Επιτροπή Ελέγχου και τη Διοίκηση της 
Εταιρείας, μετά από το πέρας κάθε ελέγχου, ενώ σε τριμηνιαία βάση η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει, παρουσία 
και του Εσωτερικού Ελέγχου με αντικείμενο τα ευρήματα των ελέγχων της προηγούμενης περιόδου. Τα 
πρακτικά σύσκεψης της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλονται για ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας.  

http://www.cyclon.gr
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Ως προς τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, σε σχέση με 
τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία χρησιμοποιεί ένα επαγγελματικό 
και εξελιγμένο λογισμικό πακέτο  για αναφορά προς την διοίκηση αλλά και προς εξωτερικούς χρήστες. Οι 
οικονομικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και οικονομικής θέσης, καθώς και άλλες αναλύσεις, 
αναφέρονται προς την Διοίκηση σε μηνιαία βάση ενώ ενοποιούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για λόγους αναφοράς προς την Διοίκηση αλλά και για λόγους δημοσίευσης, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, σε τριμηνιαία βάση. Και τα δύο είδη οικονομικών αναφορών 
περιλαμβάνουν όλη την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με ένα ενημερωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που 
περιλαμβάνει αναλύσεις πωλήσεων, κόστους/εξόδων, λειτουργικών κερδών αλλά και άλλες λεπτομέρειες. 
 
Όλες οι αναφορές προς την Διοίκηση περιλαμβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου που συγκρίνονται με 
τα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και με τα 
στοιχεία της αντίστοιχης περσινής περιόδου αναφοράς. 
Όλες οι δημοσιευόμενες τριμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις γίνονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες καταστάσεις και γνωστοποιήσεις 
επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και 
εγκρίνονται αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
δ) Αναφορά στα πληροφοριακά στοιχεία κατά το άρθρο 10, παρ. 1, στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) της 
οδηγίας 2004/25/ΕΚ 
 
Δεν υφίστανται για την Εταιρεία τέτοια πληροφοριακά στοιχεία. 
 
ε) Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης 
 
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι 
μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε 
προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.  
 
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 

α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας 
β) Τροποποίηση του Καταστατικού 
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες 
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών 
η) Έγκριση ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) 
θ) Διάθεση των ετήσιων κερδών 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση.  
Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010, η Εταιρεία πρέπει να αναρτά στον ιστότοπό της, είκοσι (20) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στην ελληνική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά με:  
 
• την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,  
• τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής 

θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα 
δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν,  

• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα 
έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου,  

• την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς 
συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,  
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• τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βιογραφικά τους 
(εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών), και  

• το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης.  
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο 
Οικονομικός Διευθυντής και οι Πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παρίστανται 
στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων που 
τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Επιπλέον, στην Γενική 
Συνέλευση των μετόχων οφείλει να παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 
 
Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. 
Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως 
το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα που εκτελεί και χρέη 
ψηφολέκτη.  
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και τις προβλέψεις του καταστατικού της Εταιρείας. 
Περίληψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της 
Εταιρείας το αργότερο μέχρι την επομένη της διεξαγωγής της. 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους 
μετόχους.  
Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να μπορεί να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που 
εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Ο 
μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο εφόσον το επιθυμεί.  
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 
στ) Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία πρέπει να διοικείται και να εκπροσωπείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από έξι (6) 
μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.  
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προέρχονται από τους μετόχους ή και από μη μετόχους. 
 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. 
Αρχίζει την ημέρα της πρώτης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση που συνέρχεται στο έτος της εξόδου τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η Γενική 
Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει ή να παύσει τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από τη 
λήξη της θητείας του. 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι  ελεύθερα ανακλητά. 
 
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων 
καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν μπορεί κατ’ ανώτατο 
όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα 
αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση του παρόντος μέλους ή μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο.  
 
Η μέτοχος «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι 
κυρία μετοχών εκπροσωπούντων, ποσοστό τουλάχιστον 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 
δικαιούται να διορίσει το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και την 
εκπροσώπηση της Εταιρείας. 
Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, με 
εξαίρεση εκείνα, που, σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Γενικής Συνέλευσης. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη 
αυτών και τα της δημοσίευσης των προσκλήσεων για την σύγκλησή τους, όπως ορίζουν ο Νόμος και το 
Καταστατικό. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από 
αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 
 
Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους 
τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι 
τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
δύναται επίσης να αναθέτει τον Εσωτερικό Έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του, ή 
εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Τα εκτελεστικά μέλη 
ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης, των οποίων οι ειδικότερες αρμοδιότητες καθορίζονται με 
απόφασή του. 
Τα μη εκτελεστικά μέλη συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και εποπτεύουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
Είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων, συμμετέχουν σε τυχόν συμβούλια και 
επιτροπές και είναι ιδιαίτερα επιφορτισμένα με την προάσπιση των αρχών της χρηστής Εταιρικής 
Διακυβέρνησης. 
 
Τα μη εκτελεστικά μέλη διατηρούν ανεξαρτησία στη διερεύνηση των  θεμάτων που εξετάζουν, με στόχο την 
παροχή ουσιαστικού έργου και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των διευθυντικών στελεχών και διαχειριστών. 
 
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος τόσο τη λειτουργία και τα 
αντικείμενα της Εταιρείας, όσο και την ευρύτερη αγορά του κλάδου και για το λόγο αυτό τους παρέχεται κάθε 
διευκόλυνση. Γενικότερα, κάθε μη εκτελεστικό μέλος φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωσή του, ώστε να 
συνεισφέρει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον 
Πρόεδρο αυτού. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, 
καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 
αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 
Αντιπρόεδρος και ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, 
απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την 
προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν 
τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.  Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση 
των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που 
αντικαθίσταται.  Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και 
ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να 
αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 
 
Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας 
μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την 
εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν 
πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.  Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι 
λιγότερα των τριών (3). 
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Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, 
μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το 
καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και 
στους Δήμους Αθηναίων και Ασπροπύργου. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη 
του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να 
εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων 
συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. 
 
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι 
παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
καταστατικού. 
 
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα κατωτέρω θέματα θα λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία των 5/6 των μελών του :  
• Έγκριση επιχειρηματικού προγράμματος (business plan) της Εταιρείας ή του ετήσιου προϋπολογισμού 

(budget) για το επόμενο οικονομικό έτος, 
• Διορισμός του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας, 
• επέκταση του αντικειμένου της Εταιρείας σε καινούργιες δραστηριότητες, 
• εξαγορά άλλων εταιρειών και  
• πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων αξίας μεγαλύτερης των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €). 
 
Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. 
 
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή 
τον αναπληρωτή του. 
 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: 
 
Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας  Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Δημήτριος Π. Κονταξής   Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 
Νικόλαος Ν. Ρεμπάκος   Εκτελεστικό Μέλος   
Δημήτριος Β. Μπαρτζώκας   Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ευάγγελος Ν. Φαφούτης  Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ιωάννης Ε. Παπαμιχάλης   Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 
Σε ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, δόθηκε το 2012 αποζημίωση για την συμμετοχή του σε  
συνεδριάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αποζημίωση αυτή είχε προεγκριθεί από την Γενική Συνέλευση 
των μετόχων. 
 
Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται με σκοπό την υποβοήθησή 
του για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης και 
ενημέρωσης, τη συμμόρφωση της Εταιρείας και των θυγατρικών της με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 
λειτουργίας, τη διαδικασία του συστήματος ελέγχου και την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής 
λειτουργίας. 



Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα   24 

 
 
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν 
σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον μη 
εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία διαθέτουν 
επαρκή γνώση και εμπειρία επί θεμάτων οικονομικών αναφορών, λογιστικής και ελεγκτικής. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές κρίνεται αναγκαίο, τουλάχιστον όμως τέσσερις φορές το χρόνο 
μετά από πρόσκληση του Προέδρου και συναντά τον τακτικό ελεγκτή της Εταιρείας χωρίς την παρουσία των 
μελών της Διοίκησης της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 
 
Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008 ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
είναι οι ακόλουθες:  
 

• η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
• η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του 
συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των 
εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας, 

• η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, 

• η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας 
και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην 
ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.  

 
Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι: 
 
Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας  Πρόεδρος 
Ευάγγελος Ν. Φαφούτης  Μέλος 
Ιωάννης Ε. Παπαμιχάλης   Μέλος 
 
Επιτροπή Οργάνωσης και Προσωπικού 
 
Η Επιτροπή Οργάνωσης και Προσωπικού απαρτίζεται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με 
αντικείμενο την επικύρωση των αποφάσεων της Εταιρείας σχετικά με τις μεταβολές οργανογραμμάτων και τις 
περιγραφές θέσεων εργασίας και επί πλέον την αξιολόγηση, εξέταση και έγκριση των αυξήσεων, τακτικών και 
έκτακτων αποδοχών του προσωπικού καθώς και των σχετικών παροχών. 
 
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της (ή από τον αναπληρωτή του) τακτικά μια (1) φορά το εξάμηνο 
και εκτάκτως όποτε παρουσιασθεί θέμα. 
 
Η σύνθεση της Επιτροπής Οργάνωσης και Προσωπικού είναι: 
 
Τακτικά Μέλη     Αναπληρωτές 
Δημήτριος Π. Κονταξής  Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μαραβέας 
Ευάγγελος Ν. Φαφούτης  Μέλος  Κωνσταντίνος Μαραβέας 
 
ζ) Συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κώδικα 
 
Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κώδικα που έχει καταρτίσει. 

 
 

Για την CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ 
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους μετόχους της  
CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
& ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
 
 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «CYCLON ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» («η Εταιρεία») και των θυγατρικών της, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 
ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και 
τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με 
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 
Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης                                                                                                                                                     Member of 
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων                                                                                                                            Deloitte Touche Tohmatsu 
ΑΡ Μ.Α.Ε. 28953/01ΑΤ/Β93/2052 
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή - Συνεχίζεται 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 
ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της  «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 

οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 
 
β)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 
 
 
 
 
 

Ανδρέας  Χ.  Μπαρλίκας   
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:13991 

Deloitte. 
Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία 
Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων 
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 

Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120 
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Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  
 
 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
του Ομίλου και της Εταιρείας 

της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012
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CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012 
 (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
  Όμιλος Εταιρεία 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7 31.124 32.188 29.092 30.425
Επενδύσεις σε ακίνητα 8 1.953 1.968 1.953 1.968
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 9 27 147 5 103
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις  10 - - 3.484 3.484
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 10 248 248 248 248
Υπεραξία επιχείρησης  467 467 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 4.227 4.173 4.202 4.149
  38.046 39.191 38.984 40.377
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέματα 12 12.126 8.173 11.480 7.783
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 37.864 50.496 37.022 49.137
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  675 926 652 902
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 7.294 14.241 6.603 13.578
  57.959 73.836 55.757 71.400
Σύνολο ενεργητικού  96.005 113.027 94.741 111.777
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους      
Μετοχικό κεφάλαιο 14 12.532 12.532 12.532 12.532
Αποθεματικά 15 2.883 2.892 2.541 2.541
Κέρδη εις νέον  14.407 15.165 15.342 16.058
  29.822 30.589 30.415 31.131
Δικαιώματα μειοψηφίας  194 73 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  30.016 30.662 30.415 31.131
      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια 16 - 97 - 97
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 20 2.111 2.335 2.152 2.210
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 21 3.290 3.529 2.960 3.201
Λοιπές Υποχρεώσεις  2 2 - -
  5.403 5.963 5.112 5.508
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 25.100 28.081 24.416 27.450
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  56 42 - -
Δάνεια 16 35.430 48.279 34.798 47.688
  60.586 76.402 59.214 75.138
Σύνολο υποχρεώσεων  65.989 82.365 64.326 80.646
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  96.005 113.027 94.741 111.777
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 32 μέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
  Όμιλος Εταιρεία 
 Σημ. 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 

      
Πωλήσεις 27   364.353 425.183 361.679 422.078 
Κόστος πωληθέντων 28 (346.338) (405.389) (345.302) (403.761) 
Μεικτό κέρδος  18.015 19.794 16.377 18.317 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  30   4.943 5.297 4.609 5.265 
Έξοδα διάθεσης 28  (16.132) (18.077) (15.160) (17.232) 
Έξοδα διοίκησης 28  (3.924) (4.170) (2.982) (3.240) 
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 28 (1.137) (491) (1.137) (491) 
      
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  1.765 2.353 1.707 2.619 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  18 (2.292) (2.294) (2.232) (2.235) 
Κέρδη προ φόρων  (527) 59 (525) 384 
Φόρος εισοδήματος 19 (245) (343) (191) (320) 
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως  (772) (284) (716) 64 
      

Συναλλαγματικές διαφορές  9 (6) - - 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα  (763) (290) (716) 64 
      

Κατανεμημένα σε:      

Μετόχους της μητρικής   (766) (287)   
Δικαιώματα μειοψηφίας   (6) 3   
  (772) (284)   
Κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν 
στους μετόχους της μητρικής για την 
χρήση (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή) 

 
 
 
 

 
  

Βασικά   (0,0287) (0,0108) (0,0269) 0,0024 
Προτεινόμενο μέρισμα / μετοχή  - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 32 μέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
Όμιλος 
 
 Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής  

 Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας Σύνολο 

      
1 Ιανουαρίου 2011 12.532 2.092 16.227 101 30.952 
Συναλλαγματικές διαφορές - 33 (8) (31) (6) 
Καθαρό κέρδος / (ζημία) 
χρήσεως - - (287) 3 (284) 
Μεταφορά σε αποθεματικά - 767 (767) - - 
31 Δεκεμβρίου 2011 12.532 2.892 15.165 73 30.662 
      
1 Ιανουαρίου 2012 12.532 2.892 15.165 73 30.662 
Συναλλαγματικές διαφορές - (9) 8 10 9 
Καθαρό κέρδος / (ζημία) 
χρήσεως - - (766) (6) (772) 
Αύξηση ΜΚ θυγατρικής - - - 117 117 
31 Δεκεμβρίου 2012 12.532 2.883 14.407 194 30.016 
 
Εταιρεία 
 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2011 12.532 1.774 16.761 31.067 
Καθαρό κέρδος χρήσεως - - 64 64 
Μεταφορά σε αποθεματικά - 767 (767) - 
31 Δεκεμβρίου 2011 12.532 2.541 16.058 31.131 
     
1 Ιανουαρίου 2012 12.532 2.541 16.058 31.131 
Καθαρό κέρδος χρήσεως - - (716) (716) 
31 Δεκεμβρίου 2012 12.532 2.541 15.342 30.415 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 32 μέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012 
(ποσά σε χιλ.  Ευρώ) 
 

  Όμιλος Εταιρεία 

 Σημ. 
01.01-

31.12.2012 
01.01-

31.12.2011 
01.01-

31.12.2012 
01.01-

31.12.2011 
Λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  (527) 59 (525) 384 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις  2.599 2.934 2.447 2.808 
Προβλέψεις  1.688 2.343 1.617 1.774 
Συναλλαγματικές διαφορές  135 90 136 76 

    Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές 
επενδυτικής δραστηριότητας)  (1.463) (870) (1.463) (867) 

    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  3.184 2.782 2.988 2.782 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές      
δραστηριότητες:      
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων  (3.953) (118) (3.697) (237) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  11.464 10.258 10.744 10.594 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (3.258) (5.736) (2.826) (5.008) 

Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (3.030) (2.415) (2.981) (2.366) 
Καταβεβλημένοι φόροι  (15) (2.737) - (2.707) 
Σύνολο (εκροών) / εισροών  από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  6.824 6.590 6.440 7.233 
Επενδυτικές δραστηριότητες       
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  (1.662) (2.180) (1.262) (1.781) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
στοιχείων  65 11 65 88 
Τόκοι εισπραχθέντες  772 244 769 241 
Αύξηση συμμετοχών  - (150) - (904) 
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  (825) (2.075) (428) (2.356) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   - 3.583 - 3.366 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολυσία)  (97) (370) (97) (370) 
Επιχορηγήσεις  - 647 - 647 
Εξοφλήσεις  δανείων   (12.849) (1.912) (12.890) (1.750) 
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  (12.946) 1.948 (12.987) 1.893 
Καθαρή (μείωση)  / αύξηση  στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα  (6.947) 6.463 (6.975) 6.770 
χρήσης (α) + (β) +(γ)      
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως  14.241 7.778 13.578 6.808 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως  7.294 14.241 6.603 13.578 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 32 μέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 
Σύμφωνα με τα Διεθνή 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 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 δραστηριότητες της αφορούν εμπορία καυσίμων και εμπορία λιπαντικών. 
 
Κύριοι μέτοχοι της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι: 
 
• ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.  (26,71%) 
• REPUBLIC BAY VENTURES LTD     (11,25%) 
• 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 χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(«ΔΠΧΑ»). 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. Δημοκρατίας 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 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 31η Δεκεμβρίου 2012 είναι 263 
άτομα και 181 άτομα αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2011:  Όμιλος 267 άτομα, Εταιρεία 191 άτομα). 
 
Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 έχουν 
εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 26η Μαρτίου 2013. Η σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 
 

• Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας  Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος 
• Δημήτριος Π. Κονταξής   Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 
• Νικόλαος Ν. Ρεμπάκος   Εκτελεστικό Μέλος 
• Δημήτριος Β. Μπαρτζώκας  Μη Εκτελεστικό Μέλος 
• Ευάγγελος Ν. Φαφούτης  Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
• Ιωάννης Ε. Παπαμιχάλης  Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 
 
 
2. Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: 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 και έχουν εφαρμογή στον Όμιλο. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την 
επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 

http://www.cyclon.gr
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Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
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 2012 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο 
των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι 
παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές 
δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.   
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 

Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 1, σε σχέση με το κόστος 
δανεισμού, σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 παρέχουν διευκρινήσεις σε σχέση με τα απαιτούμενα συγκριτικά στοιχεία. Η 
συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Η παρούσα τροποποίηση στο ΔΛΠ 16 παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού 
συντηρήσεως. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 
ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η παρούσα τροποποίηση διευκρινίζει ότι η φορολογική επίδραση μιας διανομής σε κατόχους  συμμετοχικών τίτλων, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η συγκεκριμένη 
τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την παρουσίαση των συνολικών στοιχείων ενεργητικού, ανά τομέα 
δραστηριότητας, στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση, ώστε να υπάρχει  συνέπεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 8 
«Λειτουργικοί Τομείς». Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
του Ομίλου. 

 
Πρότυπα υποχρεωτικά από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012 
 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και των ενδιάμεσων σε αυτές περιόδους) 
Η τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση  πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα συμψηφισμού των 
χρηματοοικονομικών μέσων που υπόκεινται σε εκτελεστές κύριες συμφωνίες συμψηφισμού ή παρόμοιες συμφωνίες.  
 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 
Οι τροποποιήσεις αφορούν την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 με το δικαίωμα προγενέστερης εφαρμογής και αποκλείουν την διόρθωση 
στις προηγούμενες περιόδους κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. 

Ειδικότερα, η οικονομική οντότητα οφείλει να γνωστοποιήσει τις αλλαγές στην ταξινόμηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της, παρουσιάζοντας  
ξεχωριστά τις αλλαγές στις λογιστικές αξίες με βάση τις κατηγορίες  επιμέτρησής τους, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, και 
τις αλλαγές στις  λογιστικές αξίες που προκύπτουν από την αλλαγή των χαρακτηριστικών επιμέτρησης  κατά τη 
μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 

Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που θα αναταξινομηθούν 
ώστε να επιμετρηθούν στο αποσβεσμένο κόστος τους, η οικονομική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί: α) την εύλογη 
αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά το τέλος της 
περιόδου αναφοράς, β) την εύλογη αξία του κέρδους ή της ζημιάς που θα είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσματα κατά 
την περίοδο αναφοράς, εάν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν επαναταξινομηθεί, γ) το 
πραγματικό επιτόκιο που καθορίστηκε κατά την ημερομηνία επαναταξινόμησης, και δ) τα αναγνωρισμένα έσοδα ή 
έξοδα από τόκους. 
Επιπλέον, αν μια οικονομική οντότητα, κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, επιμετρά την 
εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο 
αποσβεσμένο κόστος της, τότε το πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται κατά την ημερομηνία της επαναταξινόμησης 
και το επιτόκιο των αναγνωρισμένων εσόδων ή εξόδων από τόκους πρέπει να γνωστοποιούνται για κάθε περίοδο 
αναφοράς μετά την επαναταξινόμηση, μέχρι την παύση αναγνώρισης του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2015) 
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η 
μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος 
είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη 
διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμιακών ροών του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες 
περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η 
οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται 
σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα 
πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν 
κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα 
χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα 
παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι 
αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 
ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από το Όμιλο διότι δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το 
ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.  
 
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται 
στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην έννοια του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα 
προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει 
εκτεταμένες διευκρινίσεις σχετικά με τα τρία στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια του ελέγχου σε μία οικονομική 
οντότητα, και που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα 
(επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Επίσης ορίζει τις αρχές για την κατάρτιση 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να 
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. 
Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις 
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 
12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής  σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
(2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 

ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση 
των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας περισσότερο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, 
παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: 1) Από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες και 2 ) Κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 
συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 11 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να 
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. 
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πρίν την άμεσα 
προηγούμενη περίοδο. 
Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις 
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»,  ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» 
και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». 
 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 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. 
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 12 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να 
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. 
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πρίν την άμεσα 
προηγούμενη περίοδο. 
Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς 
να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του ή τα υπόλοιπα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο 
«πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 
«Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οντότητες»,  ΔΛΠ 27 «Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». 
 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 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 
διευκρινήσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. 
Το ΔΠΧΑ 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 ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων». (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Η τροποποίηση παρέχει στις «Εταιρείες Επενδύσεων» (όπως ορίζονται απο τα πρότυπα) μια εξαίρεση απο την 
ενοποίηση συγκεκριμένων θυγατρικών και αντί αυτού ορίζει ότι η «Εταιρεία Επενδύσεων» θα πρέπει να επιμετρήσει 
την επένδυσή της σε κάθε θυγατρική που πληρεί τις προϋπόθεσης, δια μέσου του αποτελέσματος σύμφωνα με το 
IFRS 9 ή  το IAS 39. Συμπληρωματικά η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις που αφορούν στην  
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αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού μιας εταιρείας ως εταιρεία επενδύσεων,σε λεπτομέρειες για τις θυγατρικές που δεν 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση καθώς επίσης και στο είδος της σχέσης καθώς και συγκεκριμένων συναλλαγών 
μεταξύ της εταιρείας επενδύσεων και των θυγατρικών της.  Επίσης η τροποποίηση απαιτεί μια εταιρεία επενδύσεων 
να χειρίζεται την συμμετοχή της σε μια θυγατρική με τον ίδιο τρόπο τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 

 
ΔΛΠ 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. Επιπλέον, διατηρεί τις αλλαγές που έγιναν στο ΔΛΠ 1 το 2007, οι οποίες απαιτούν τα 
αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως και τα λοιπά συνολικά εισοδήματα να εμφανίζονται μαζί. Τέλος, απαιτείται ο φόρος 
να εμφανίζεται χωριστά για κάθε μια από τις δυο κατηγορίες του λοιπού συνολικού εισοδήματος. Η τροποποίηση δεν 
έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, η επιμέτρηση 
της αναβαλλόμενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονομική οντότητα αναμένει να ανακτήσει το 
περιουσιακό στοιχείο: μέσω της χρήσης του ή μέσω της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειμενικότητας στον 
καθορισμό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιμετράται σε εύλογη αξία σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου μέσω της 
πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί μέρος ενός 
επιχειρηματικού μοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονομικά οφέλη που εμπερικλείονται στο 
επενδυτικό ακίνητο μέσω της χρήσης του και όχι μέσω της πώλησης.  Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα 
που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων μπορεί να ανακτηθεί μόνο μέσω πώλησης. Η τροποποίηση 
αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΛΠ 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. Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το 
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό 
χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 
συγγενείς επιχειρήσεις όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Οι απαιτήσεις για 
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται τώρα στο ΔΠΧΑ 10 « Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις». 

Το Πρότυπο απαιτεί από μια οικονομική οντότητα κατά την κατάρτιση των ατομικών της οικονομικών καταστάσεων, 
την λογιστικοποίηση των επενδύσεών της σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες, είτε στο 
κόστος, είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». 
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Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις 
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 
12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
(2011)» και ΔΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». 
 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς Επιχειρήσεις». 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 
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 

Το Πρότυπο δίνει την έννοια του όρου «σημαντική επιρροή» και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει 
να εφαρμόζεται η  μέθοδος της καθαρής θέσης, (συμπεριλαμβάνονται και εξαιρέσεις από την εφαρμογή της μεθόδου 
της καθαρής θέσης σε ορισμένες περιπτώσεις). Επίσης, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες θα πρέπει να ελέγχονται  για απομείωση. 

Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις 
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 
12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27«Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
(2011)» και ΔΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». 
 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Η τροποποίηση αφορά  το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Το τροποποιημένο πρότυπο διευθετεί  
ανακολουθίες στην συνήθη πρακτική κατά την εφαρμογή των κριτηρίων συμψηφισμού χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».  
 
ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
Το ΔΠΧΑ 1 τροποποιείται έτσι ώστε να παρέχει καθοδήγηση για το πως θα πρέπει κάποιος που εφαρμόζει πρώτη 
φορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, να χειριστεί λογιστικά τα κρατικά δάνεια τα οποία φέρουν επιτόκιο χαμηλότερο 
της αγοράς, όταν πραγματοποιεί την μετάβαση σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αντικατοπτρίζουν 
τις απαιτήσεις για τους υφιστάμενες συντάκτες ΔΠΧΑ σε σχέση με την εφαρμογή των τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 20 
«Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης» σε σχέση με τη λογιστική 
για τα κρατικά δάνεια.  
Οι  υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ επιτρέπεται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 10Α του 
ΔΛΠ 20 μόνο για τα νέα δάνεια που συνήφθησαν μετά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Ο υιοθετών για 
πρώτη φορά είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» για την 
ταξινόμηση του δανείου ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο κατά την ημερομηνία 
μετάβασης. Ωστόσο εάν σύμφωνα με τις προηγούμενες Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, δεν αναγνώρισε και 
επιμέτρησε ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς, σε βάση συνεπή με τις απαιτήσεις 
των ΔΠΧΑ, θα πρέπει να του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, κατά την ημερομηνία μετάβασης,  την λογιστική αξία του 
δανείου που υφίσταται σύμφωνα με τις προηγούμενες Γενικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, ως λογιστική αξία 
ανοίγματος της κατάστασης της οικονομικής θέσης των ΔΠΧΑ. Η οντότητα θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 39, στη συνέχεια 
ή το ΔΠΧΑ 9 κατά τη μέτρηση του δανείου μετά την ημερομηνία μετάβασης. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
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3. Λογιστικές Αρχές και Δήλωση Συμμόρφωσης   
 
3.1.  Δήλωση Συμμόρφωσης   

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη Διοίκηση µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΔΛΠ») και ερμηνειών που 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών 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 Διοίκηση 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 Διοίκησης 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. 
 
Όλες 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 και 
υπόκειται σε έλεγχο για πιθανή απομείωση της αξίας τους. 
 
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: 
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(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 της Εταιρείας 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 (66% εντός 
της Ε.Ε. και 34% σε τρίτες χώρες). 
Τα έσοδα προέρχονται από μεγάλο αριθμό πελατών, κατανέμονται ανά πελάτη σε ποσοστά που ουδέν 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 χρήσης 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: 
 
(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 χρήσης (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 
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(3) Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στη κατάσταση λοιπού εισοδήματος 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 (20% 
για τη χρήση 2012). 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% 
 
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. 
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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 πλην 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 Δ.Π.Χ.Α 1. 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 
Έπιπλα 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. 
 
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  
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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 
Δικαιώματα εκμετάλλευσης 5 

 
3.14. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει 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 31.12.2012. 
 
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. 
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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. 
 
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 Διοίκηση 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) Δάνεια 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. 
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(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) Διαθέσιμα 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 Διοίκηση 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. 
 
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. Δάνεια τραπεζών  
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. 
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. 
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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. Διαχείριση 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 Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί 
από τη Διοίκηση.   
 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών 
στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες του Ομίλου είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από 
αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον 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 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. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
  
(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 
Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών. Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου γίνεται κυρίως με τη μεγιστοποίηση της 
φυσικής αντιστάθμισης μέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και εισροών – εκροών σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. 
Η διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα.  
 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 

Κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  45.833  65.663  44.277  63.617 
• Εισπρακτέα ποσά 

(περιλαμβάνονται χρηματικά διαθέσιμα  
και ισοδύναμα) 

• Διαθέσιμα προς πώληση        -       -       -       - 
 

      Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις   60.586  76.402  59.214  75.138 
• Κόστος ανειλημμένων πληρωμών 

(περιλαμβανομένων δανείων) 
  

Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
 
Η διεύθυνση της Ομίλου θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις δεν διαφέρουν ουσιωδώς των 
εύλογων αξιών. 
 
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 Διοίκησης 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Ο Όμιλος προβαίνει σε 
εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων.  
Οι σημαντικότερες εκτιμήσεις αφορούν τις επισφαλείς απαιτήσεις, τους πιθανούς φόρους για ανέλεγκτες χρήσεις, την 
πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και την εύλογη αξία των παγίων στοιχείων της 
Εταιρείας και του Ομίλου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
7. Ενσώματα  πάγια  και άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Όμιλος 

 

 
Οικόπεδα – 
κτίρια 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Mεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Προκαταβολές 
για αγορά παγίων 
και πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο 

Κόστος  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 22.803 16.511 2.718 6.120 327 48.479
Προσθήκες 730 874 37 180 - 1.821
Πωλήσεις / Διαγραφές (196) (74) - (51) - (321)
Μεταφορά 30 - - - (30) -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 23.367 17.311 2.755 6.249 297 49.979
  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 3.519 5.831 1.889 4.135 - 15.374
Αποσβέσεις 777 1.071 268 485 - 2.601
Πωλήσεις / Διαγραφές (82) (57) - (45) - (184)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 4.214 6.845 2.157 4.575 - 17.791
   
   
Αναπόσβεστη αξία  
31 Δεκεμβρίου 2011 19.153 10.466 598 1.674 297 32.188

       

 
Οικόπεδα – 
κτίρια 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Mεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Προκαταβολές 
για αγορά παγίων 
και πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο 

Κόστος  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 23.367 17.311 2.755 6.249 297 49.979
Συν/κές Διαφορές - (2) (7) - - (9)
Προσθήκες 510 369 210 90 210 1.389
Πωλήσεις / Διαγραφές (112) (167) - (48) - (327)
Μεταφορά - 21 - 7 (28) -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 23.765 17.532 2.958 6.298 479 51.032
  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 4.214 6.845 2.157 4.575 - 17.791
Αποσβέσεις 687 1.045 236 383 - 2.351
Πωλήσεις / Διαγραφές (91) (106) - (37) - (234)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 4.810 7.784 2.393 4.921 - 19.908
   
   
Αναπόσβεστη αξία  
31 Δεκεμβρίου 2012 18.955 9.748 565 1.377 479 31.124
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
Εταιρεία 
 
 

 
Οικόπεδα – 
κτίρια 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός  

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Προκαταβολές 
για αγορά 
παγίων και 
πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο 

Κόστος  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 21.672 16.439 2.303 5.732 327 46.473
Προσθήκες 347 848 13 98 - 1.306
Πωλήσεις / Διαγραφές (194) (74) - (51) - (319)
Μεταφορά 30 - - - (30) -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 21.855 17.213 2.316 5.779 297 47.460
  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 3.452 5.768 1.659 3.838 - 14.717
Αποσβέσεις 767 1.067 213 453 - 2.500
Πωλήσεις / Διαγραφές (80) (58) - (44) - (182)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 4.139 6.777 1.872 4.247 - 17.035
  
  

Αναπόσβεστη αξία  
31 Δεκεμβρίου 2011 17.716 10.436 444 1.532 297 30.425
       

 
Οικόπεδα – 
κτίρια 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός  

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Προκαταβολές 
για αγορά 
παγίων και 
πάγια υπό 
κατασκευή Σύνολο 

Κόστος  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 21.855 17.213 2.316 5.779 297 47.460
Προσθήκες 491 206 18 64 209 988
Πωλήσεις / Διαγραφές (114) (169) - (48) - (331)
Μεταφορά - 21 - 7 (28) -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 22.232 17.271 2.334 5.802 478 48.117
  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 4.139 6.777 1.872 4.247 - 17.035
Αποσβέσεις 673 1.013 176 357 - 2.219
Πωλήσεις / Διαγραφές (91) (101) - (37) - (229)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 4.721 7.689 2.048 4.567 - 19.025
  
  

Αναπόσβεστη αξία  
31 Δεκεμβρίου 2012 17.511 9.582 286 1.235 478 29.092
       
 
Οι επενδύσεις που έγιναν κατά το 2012 ανέρχονται στο ποσό των €988 χιλ. και κατά τομέα  δραστηριότητας έχουν ως 
εξής:  

- Καύσιμα:    Πρατήρια €476 χιλ.  
- Λιπαντικά : Παραγωγική διαδικασία (διυλιστήριο) €392 χιλ.  
- Λιπαντικά : Λοιπές επενδύσεις €120 χιλ. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
Τα πάγια (μεταφορικά μέσα και τεχνολογικός εξοπλισμός) τα οποία χρησιμοποιεί η Εταιρεία και ο Όμιλος με  
χρηματοδοτική μίσθωση έχουν ως εξής:  
 

  
 31.12.2012  31.12.2011 

Κόστος 582  455 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (364)  (288) 
Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου  218  167 

 
8. Επενδύσεις σε ακίνητα  
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία νοικιάζει τρία ιδιόκτητα πρατήρια καυσίμων σε τρίτους τα οποία έχουν ως εξής: 
 
 
 31.12.2012 31.12.2011 
Κόστος 2.054 2.054 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (101) (86) 
Αναπόσβεστη αξία  1.953 1.968 
 
 
Τα έσοδα ενοικίων από τα ανωτέρω ακίνητα ανήλθαν το 2012 σε €63 χιλ. (2011 : € 85 χιλ.) 
Τα αντίστοιχα έξοδα ανήλθαν το 2012 σε €18 χιλ. (2011 : €18 χιλ.) 
 
9. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
 
 Όμιλος  Εταιρεία 

 Λογισμικό Σήματα Δικαιώματα Σύνολο  Λογισμικό Σήματα Δικαιώματα Σύνολο 

Κόστος          

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 1.176 150 22 1.348 1.028 150 22 1.200 
Προσθήκες 23 - - 23 6 - - 6 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 
2011 1.199 150 22 1.371 1.034 150 22 1.206 
        
Συσσωρευμένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 828 150 22 1.000 734 150 22 906 
Αποσβέσεις 224 - - 224 197 - - 197 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 
2011 1.052 150 22 1.224 931 150 22 1.103 
        
Αναπόσβεστη αξία  
31 Δεκεμβρίου 2011 147 - - 147 103 - - 103 
 



Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα   50 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 Λογισμικό Σήματα Δικαιώματα Σύνολο  Λογισμικό Σήματα Δικαιώματα Σύνολο 

          

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 1.199 150 22 1.371 1.034 150 22 1.206 
Προσθήκες 7 - - 7 - - - - 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 
2012 1.206 150 22 1.378 1.034 150 22 1.206 
        
Συσσωρευμένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 1.052 150 22 1.224 931 150 22 1.103 
Αποσβέσεις 127 - - 127 98 - - 98 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 
2012 1.179 150 22 1.351 1.029 150 22 1.201 
        
Αναπόσβεστη αξία  
31 Δεκεμβρίου 2012 27 - - 27 5 - - 5 
 
10. Συμμετοχές σε θυγατρικές / συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου είναι οι ακόλουθες :  

 
10.1. Ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρείες 
 

Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 
άμεσης 

συμμετοχής 

Ποσοστό 
έμμεσης 

συμμετοχής 

 
2012 
Κόστος 
 

Δραστηριότητα 
Έτος 

ίδρυσης/ 
κτήσης 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. Αθήνα 100%  1.204 
Σύστημα Εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων 
λιπαντικών ελαίων 

1998 

ΚΕΠΕΔ Α.Ε. Αθήνα  90% - 
Σύστημα Εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών 
λιπαντικών 

2002 

ΕΛΤΕΠΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Αθήνα 90% 10% - 

Συλλογή και εμπόριο 
χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων 

1999 

ARCΕLΙA 
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 JV  Λιβύη  60% - 

Συλλογή και εμπόριο 
χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων 

2010 

Σύνολα    3.484   

 
 
Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις συμμετοχές της Εταιρείας εντός του 2012. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
10.2    Συγγενείς εταιρείες 
 

Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 
άμεσης 

συμμετοχής 

Ποσοστό 
έμμεσης 

συμμετοχής 

 
2012 
Κόστος 

 
Δραστηριότητα 

Έτος 
ίδρυσης/ 
κτήσης 

ΣΟΥΣΑΚΙ Αθήνα 30% - 183 Παραγωγή και  εμπορία 
ηλεκτρικής ενέργειας 2008 

ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπρόπυργος 12,83% -  65 Ίδρυση Βιομηχανικού 
πάρκου 2010 

Σύνολα    248   

 
Οι ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρείες ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι συγγενείς 
εταιρείες δεν έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα και δεν ενοποιούνται.  
 
11.  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Γραμμάτια εισπρακτέα - εμπορευματικές 
πιστώσεις 2.576 1.831  2.576 1.831 
Επιταγές εισπρακτέες 10 38  10 38 
Εγγυήσεις, προκαταβληθέντα ενοίκια και 
λοιπές απαιτήσεις 1.803 2.386  1.778 2.362 
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης  (162) (82)  (162) (82) 
Σύνολο 4.227 4.173  4.202 4.149 
 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  
 Όμιλος  Εταιρεία 
 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Πελάτες 20.476 26.271  19.105 24.424 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 3.884 4.895  3.884 4.799 
Επιταγές εισπρακτέες 12.424 18.674  12.263 18.593 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (6.197) (5.099)  (6.152) (5.054) 
Τελικές εμπορικές απαιτήσεις 30.587 44.741  29.100 42.762 
Απαιτήσεις από θυγατρικές  - -  2.107 1.674 
Λοιπές απαιτήσεις  8.548 6.861  7.086 5.807 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (1.271) (1.106)  (1.271) (1.106) 

Σύνολο 37.864 50.496  37.022 49.137 
 
 
 
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου που καθυστερούν να εισπραχθούν χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς και 
διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης αφού ληφθούν υπόψη η γνωμοδότηση 
του νομικού συμβούλου, οι εμπράγματες ή μη ληφθείσες εγγυήσεις και η περιουσιακή κατάσταση του πελάτη.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 

Πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων Όμιλος  Εταιρεία 
 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
      
Υπόλοιπο  01.01 6.205 4.547  6.160 4.547 
Χρέωση αποτελεσμάτων χρήσης 1.352 1.961  1.352 1.916 
Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (89) (303)  (89) (303) 

Υπόλοιπο  31.12 7.468 6.205  7.423 6.160 
 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που λήφθηκαν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας ανέρχεται την 
31.12.2012 σε € 2.848 χιλ. (31.12.2011: € 2.557 χιλ.).  
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική αξία.  
Η Εταιρεία έχει λάβει εμπράγματες ασφάλειες από έναν σημαντικό αριθμό πελατών ως αντιστάθμιση του πιστωτικού 
κινδύνου. 
 

Ανάλυση εμπορικών απαιτήσεων (ημέρες) 
 0-30  31-60 61-90 91-120 Πλέον 121 Σύνολο  

2012 35.585 883 1.395 109 4.252 41.224 
       
2011 45.292 261 275 252 5.822 51.902 
       
 
12. Αποθέματα 
 
 Όμιλος Εταιρεία 

 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 
Εμπορεύματα 4.120 2.678 3.474 2.288 
Πρώτες ύλες 3.484 2.457 3.484 2.457 
Έτοιμα προϊόντα 4.738 3.254 4.738 3.254 
Μείον: προβλέψεις απομείωσης (216) (216) (216) (216) 
Σύνολο 12.126 8.173 11.480 7.783 
 
13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
 Όμιλος  Εταιρεία 

 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 
Διαθέσιμα  17 17 6 7 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 7.277 14.224 6.597 13.571 
Σύνολο 7.294 14.241  6.603 13.578 
 
Η λογιστική αξία των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 
14. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο  της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν 12.532.474,80 € (31 Δεκεμβρίου 2011: 
12.532.474,80 €) και αποτελείται από 26.644.840 μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής € 0,47 εκάστη.  
Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο είναι πλήρως καταβεβλημένο και εγκεκριμένο. 
Η Εταιρεία δεν προέβη σε αγορά ή πώληση ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια του 2012. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
15. Αποθεματικά  
 
 
Όμιλος      
 Τακτικά 

αποθεματικά 
Ειδικά 
αφορολόγητα 

Έκτακτο 
Αποθεματικό 

Συναλλαγματικές 
Διαφορές 
 

 
Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2011 565 1.543 - (16) 2.092 
Συναλ. Διαφορές - - - 33 33 
Μεταφορά  - - 767 - 767 
31 Δεκεμβρίου 2011 565 1.543 767 17 2.892 
      
1 Ιανουαρίου 2012 565 1.543 767 17 2.892 
Συναλ. Διαφορές - - - (9) (9) 
31 Δεκεμβρίου 2012 565 1.543 767 8 2.883 

 
 
Εταιρεία     
 Τακτικά 

αποθεματικά 
Ειδικά 
αφορολόγητα 

Έκτακτο 
Αποθεματικό 

 
Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2011 562 1.212 - 1.774 
Μεταφορά  - - 767 767 
31 Δεκεμβρίου 2011 562 1.212 767 2.541 
     
1 Ιανουαρίου 2012 562 1.212 767 2.541 
Μεταφορά  - - - - 
31 Δεκεμβρίου 2012 562 1.212 767 2.541 

 
16. Τραπεζικά δάνεια 
 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός      
      
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - 97  - 97 
Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού - 97  - 97 

      
      

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια      
Τραπεζικά δάνεια 9.582 14.907  8.950 14.316 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 98 122  98 122 
Ομολογιακό Δάνειο  25.750 33.250  25.750 33.250 
Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού 35.430 48.279  34.798 47.688 
Σύνολο τραπεζικού δανεισμού 35.430 48.376  34.798 47.785 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 

Εκ των συμβάσεων των ομολογιακών δανείων υφίσταται, ανά περίπτωση, υποχρέωση συμμόρφωσης σε 
ορισμένους  οικονομικούς αριθμοδείκτες ανά εξάμηνο και στη λήξη της χρήσης σε όλη τη διάρκεια των δανείων.  
Την  30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν επιτεύχθηκαν όλοι οι οριζόμενοι από την αντίστοιχη δανειακή 
σύμβαση οικονομικοί  αριθμοδείκτες. Από διαπραγματεύσεις που βρισκόμαστε με τις διαχειρίστριες Τράπεζες, 
δεν αναμένεται να γίνει τελική αναταξινόμηση του μακροπρόθεσμου δανείου σε βραχυπρόθεσμο, αλλά θα 
υπάρξει κάποια επιβάρυνση στο επιτόκιο, το οποίο εκτιμήθηκε σε 200 μονάδες βάσης. Έχει γίνει σχετική 
πρόβλεψη για την επιβάρυνση αυτή. 
 
Ο μέσος όρος του επιτοκίου του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχει ως 
εξής: 
 2012 2011 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 7,16% 6,22% 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 5,51% 5,65% 
 
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. Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω υποθηκών δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική τους αξία. 
   
Η Εταιρεία έχει εκχωρήσει τα έσοδα από έναν μεγάλο πελάτη στην Εμπορική Τράπεζα όπου αυτά κατατίθενται 
στο λογαριασμό της Εταιρείας με σκοπό την πληρωμή των τριμηνιαίων τόκων του ομολογιακού δανείου. 

 
17. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

 
 Όμιλος  Εταιρεία 
Χρηματοδοτικά Μισθώματα - ελάχιστες πληρωμές 
μισθωμάτων 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Έως 1 έτος  105 104  105 104 
Από 1 έως 5 έτη και όχι πέραν της πενταετίας  - 143  - 143 
Σύνολο 105 247  105 247 
      
Μελλοντικές Χρηματοοικονομικές Χρεώσεις σε 
Χρηματοδοτικά Μισθώματα (7) (28)  (7) (28) 
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε Χρηματοδοτικά Μισθώματα 98 219  98 219 

  
 
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται παρακάτω:  
 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Έως 1 έτος  98 122  98 122 
Από 1 έως 5 έτη και όχι πέραν της πενταετίας  - 97  - 97 
Σύνολο 98 219  98 219 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
18. Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

 Όμιλος 
 

Εταιρεία 

 31.12.2012 31.12.2011 
 

31.12.2012 
 

31.12.2011 

Τόκοι ομολογιακών δανείων (1.886) (1.958) (1.886) (1.958) 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (956) (635) (906) (595) 

Πιστωτικοί τόκοι 743 244 740 241 
Κέρδη/(Ζημιές) από συναλλαγματικές 
διαφορές (135) (90) (136) (76) 

Έξοδα από χρηματοδοτικές μισθώσεις (4) (8) (4) (8) 
Χρηματοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 
από εμπορευματικές πιστώσεις 116 324 116 324 
Λοιπά χρηματοικονομικά έσοδα / 
(έξοδα)  (170) (171) (156) (163) 

Σύνολο (2.292) (2.294) (2.232) (2.235) 
 
19. Φόρος εισοδήματος 
 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Φόρος εισοδήματος χρήσης (260) (412) (249) (385) 
Αναβαλλόμενος φόρος  15 69 58 65 

Σύνολο (245) (343) (191) (320) 
 
 
Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναλύονται ως εξής: 
Εταιρεία: € 330 χιλ. 
Όμιλος: € 381 χιλ. 
 
Οι ανωτέρω προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τη μητρική Εταιρεία και τη θυγατρική της 
ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε., (βλ. σημείωση 24) υπολογίζονται με βάση τις λογιστικές διαφορές και το φόρο που καταβλήθηκε 
κατά τον έλεγχο των προηγούμενων χρήσεων. 
 
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 2012). 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 16% 
ARCELIA με ποσοστό 10% 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 

 2012 2011 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (527)   (526) 59 384 
Προσαρμογή σε φορολογική 
βάση 

 
931 

 
931 

 
545 

 
545 

Δαπάνες που δεν 
αναγνωρίζονται φορολογικά 

 
726 

 
715 

 
865 

 
847 

Φορολογητέο εισόδημα 1.130 1.120 1.469 1.776 
Επίδραση από διαφορετικό 
φορολογικό συντελεστή 
θυγατρικής 

 
44 

 
- 

  
- 

Φόρος εισοδήματος βάσει 
του συντελεστή 20% (2011: 
20%) 

 
  235 

 
224 

 
440 

 
355 

Λοιπά 25 25 249 30 
Σύνολο 260 249 412 385 

 
 
Για τη χρήση 2012 τόσο η Μητρική Εταιρεία CYCLON Α.Ε. όσο και η ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. ελέγχονται βάση της 
ΠΟΛ1159/2011. Ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι δεν θα προκύψουν διαφορές οι οποίες θα έχουν 
ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
20. Αναβαλλόμενοι φόροι  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα να 
συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν ο 
αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ανήκει στην ίδια φορολογική αρχή. Ορισμένα ποσά της προηγούμενης χρήσης 
αναταξινομήθηκαν για λόγους καλύτερης πληροφόρησης. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 
 
Όμιλος 

 Αναπροσαρμογή 
παγίων 

Αντιλ. εξόδων 
πολυετούς 
απόσβεσης 

Αποτίμηση 
απαιτήσεων 

Χρηματοδ. 
Μισθώσεις 

Πρόβλεψη 
αποζημ. 

προσωπικού 
Λοιπές Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2011 3.762 153 (1.311) (111) (976) 913 2.430

Χρέωση/(Πίστωση) 
αποτελεσμάτων (926) (38) 992 43 170 (307) (66)

Χρέωση/(Πίστωση) 
αναβαλλόμενου 
φόρου - - - - - (29) (29)

Υπόλοιπο 31.12.2011 2.836 115 (319) (68) (806) 577 2.335

Χρέωση/(Πίστωση) 
αποτελεσμάτων (164) (14) (13) 30 135 11 (15)

Χρέωση/(Πίστωση) 
αναβαλλόμενου 
φόρου - - - - - (209) (209)

Υπόλοιπο 31.12.2012 2.672 101 (332) (38) (671) 379 2.111
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
Εταιρεία 
 

 
Αναπροσαρμογή 

παγίων 

Αντιλ. εξόδων 
πολυετούς 
απόσβεσης 

Αποτίμηση 
απαιτήσεων 

Χρηματοδ.
Μισθώσεις 

Πρόβλεψη 
αποζημ. 

προσωπικού Λοιπές Σύνολο 
Υπόλοιπο 01.01.2011 3.753 153 (1.311) (93) (853) 655 2.304

Χρέωση/(Πίστωση) 
αποτελεσμάτων (924) (33) 992 43 167 (310) (65)

Χρέωση/(Πίστωση) 
αναβαλλόμενου 
φόρου - - - - - (29) (29)

Υπόλοιπο 31.12.2011 2.829 120 (319) (50) (686) 316 2.210

Χρέωση/(Πίστωση) 
αποτελεσμάτων (157) (15) (12) 31 94 1 (58)

Υπόλοιπο 31.12.2012 2.672 105 (331) (19) (592) 317 2.152

 
 
21. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 
Ο Όμιλος διατηρεί σε ισχύ ένα μερικώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών για συμμετέχοντες 
εργαζόμενους στην Εταιρεία, στην  ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε καθώς και στην ΚΕΠΕΔ Α.Ε. Σύμφωνα με τους όρους του 
προγράμματος αυτού οι εργαζόμενοι δικαιούνται εφάπαξ επιδόματος το οποίο είναι συνάρτηση του τελικού μισθού 
κατά την ηλικία συνταξιοδότησης τους (κατά μέσο όρο μεταξύ 55 και 58 ετών) και των ετών προϋπηρεσίας τους στον 
Όμιλο. Επίσης, ο Όμιλος έχει την υποχρέωση σύμφωνα με τον Ν2112/20 για αποζημίωση προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δικαιώματα και όρια συνταξιοδότησης. Δεν παρέχονται άλλες 
παροχές ή επιδόματα μετά την συνταξιοδότηση. 
 
Οι πιο πρόσφατες αναλογιστικές εκτιμήσεις του ενεργητικού του προγράμματος και της παρούσας αξίας της 
συνολικής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζημίωση του προσωπικού 
λόγω συνταξιοδότησης έγιναν την 31η Δεκεμβρίου 2012 και με εκτίμηση για το 2013 από ανεξάρτητο 
αναγνωρισμένο αναλογιστή. 
 
Ο πιο σημαντικές οικονομικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

 
Ημερομηνία Αποτίμησης Αύξηση 

αποδοχών 
Επιτόκιο 

προεξόφλησης 
Πληθωρισμός  

31.12.2012 0% 2013 
4% έπειτα 

N.2012/20: 3,34% 
No.50495: 2.93%  

2,5% 

    
31.12.2011 0% 2012 

4% έπειτα 
N.2012/20: 4,52% 
No.50495: 4,04% 

2,5% 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
  Όμιλος  Εταιρεία 
       
  31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Υπόλοιπο Ισολογισμού για:       
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20     (α) 1.643 1.877  1.403 1.634 
Παροχές ομαδικού συνταξιοδοτικού 
προγράμματος 50495 (β) 1.647 1.652  1.557 1.567 
  3.290 3.529  2.960 3.201 
       

Χρέωση αποτελεσμάτων       
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20     (α) 315 246  124 199 
Παροχές ομαδικού συνταξιοδοτικού 
προγράμματος 50495 (β) 195 151  141 147 
  510 397  265 346 
 
Ο Όμιλος επέλεξε να καταχωρίσει το σύνολο των συσσωρευμένων αναλογιστικών κερδών και ζημιών κατά την 
ημερομηνία μετάβασης (01.01.2004) στα ΔΠΧΠ αναπροσαρμόζοντας ανάλογα τα κέρδη εις νέον. 
 
(α) Πρόβλεψη συνταξιοδοτικών παροχών (Ν.2112/20)  
 
Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία, μισθωτοί και εργάτες δικαιούνται αποζημιώσεως στην περίπτωση 
απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από τις χρηματικές απολαβές του μισθωτού 
και του εργάτη, το χρόνο υπηρεσίας και το λόγο της αποχωρήσεως (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Μισθωτοί ή 
εργάτες που παραιτούνται ή απολύονται για συγκεκριμένη αιτία, δεν δικαιούνται αποζημιώσεως. Η πληρωτέα 
αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως ισούται με το 40% του ποσού, το οποίο θα ήταν πληρωτέο σε 
περίπτωση απολύσεως χωρίς συγκεκριμένη αιτία.  
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν ως εξής : 
 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Παρούσα αξία συσσωρευμένης 
υποχρέωσης 1.949 1.977  1.683 1.751 
Μη αναγνωρισθείσες αναλογιστικές 
ζημίες (306) (100)  (280) (117) 
Υποχρέωση στον ισολογισμό 1.643 1.877  1.403 1.634 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων έχουν ως εξής :  
 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  112 117  92 98 
Χρηματοοικονομικό κόστος 89 104  78 94 
Κέρδος μεταφοράς Συνταξιοδοτικών 
Δικαιωμάτων - -  - - 
Κόστος μεταφοράς Συνταξιοδοτικών 
Δικαιωμάτων - -  - - 
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας - 1  - 1 
Κόστος επιπλέον παροχών (73) 22  (46) 6 
Σύνολο, περιλαμβανόμενο στις παροχές 
στους εργαζόμενους 128 244  124 199 
 
(β) Πρόβλεψη συνταξιοδοτικών παροχών ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος 50495 
Η Εταιρεία καταβάλλει οικειοθελώς στους αποχωρούντες υπαλλήλους της ένα πρόσθετο ποσό, πέραν της 
δικαιούμενης νόμιμης αποζημίωσης λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Για την ταμειακή εξασφάλιση των εν λόγω 
μελλοντικών καταβολών επενδύει κατ΄ έτος ένα χρηματικό ποσό το οποίο διαχειρίζεται επενδυτικά η ασφαλιστική 
εταιρεία βάσει ειδικής σύμβασης.  
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν ως εξής: 
 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Παρούσα αξία συσσωρευμένης υποχρέωσης 1.835 2.043 1.696 1.917
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων 
προγράμματος (125) (458) (48) (384)
Μη αναγνωρισθείσες αναλογιστικές ζημίες (63) 67 (91) 34
Υποχρέωση στον ισολογισμό 1.647 1.652 1.557 1.567
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων έχουν ως εξής :  
 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  86 135 81 93 
Χρηματοοικονομικό κόστος 82 99 76 94 
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων (19) (40) (16) (37) 
Κέρδος μεταφοράς Συνταξιοδοτικών 
Δικαιωμάτων (3) (3) - (3) 
Κόστος μεταφοράς Συνταξιοδοτικών 
Δικαιωμάτων - (40) - - 
Σύνολο, περιλαμβανόμενο στις παροχές στους 
εργαζόμενους 146 151 141 147 
 
22. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2 2  - - 
Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις 25.100 28.081  24.416 27.450 

Σύνολο 25.102 28.083  24.416 27.450 
 



Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα   60 

Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Προμηθευτές 20.537 23.289  20.140 22.649 
Προκαταβολές πελατών 2.178 1.588  2.122 1.587 
Ποσά οφειλόμενα σε θυγατρικές (σημ.25) - -  124 274 
Δεδουλευμένα έξοδα 1.101 1.759  1.051 1.756 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη 857 888  665 749 
Λοιπές υποχρεώσεις 427 557  314 435 

Σύνολο 25.100 28.081  24.416 27.450 
 

Ανάλυση εμπορικών υποχρεώσεων (ημέρες) 
 0-30  31-60 61-90 91-120 Πλέον 121 Σύνολο  

2012 19.056 3.170 1.486 544 160 24.416 
       
2011 22.608 1.239 2.703 116 784 27.450 
       
Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναμορφώθηκαν για λόγους συγκρισιμότητας.  
Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων του Ομίλου είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους. 
 
23.     Κέρδη ανά μετοχή 
 Όμιλος   Εταιρεία 
 31.12.2012 31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011 
Βασικά και Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή  
(€ ανά μετοχή)  
Κέρδη / (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της 
μητρικής (766) (287)  (716) 64 
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) (0,0287) (0,018)  (0,0269) 0,0024 
 
  
24. 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 Δεκεμβρίου 2007  
2. ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.   έως 31 Δεκεμβρίου 2006 
3. ΚΕΠΕΔ Α.Ε   έως 31 Δεκεμβρίου 2006 
4. ΕΛΤΕΠΕ-ΚΟΙΝ/ΞΙΑ  έως 31 Δεκεμβρίου 2006 

 
Ο Όμιλος έχει  σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες  χρήσεις όπως αναφέρεται στην σημείωση 19.  
Για τη χρήση 2011 τόσο η Μητρική Εταιρεία CYCLON Α.Ε. όσο και η ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. έχουν ελεγχθεί με βάση την 
ΠΟΛ1159/2011, ενώ για τη χρήση 2012 ο έλεγχος βάση της ΠΟΛ 1159/2011 είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι δεν 
θα προκύψουν διαφορές οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση των υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας 
ανέρχεται την 31.12.2012 σε €5.420 χιλ. Αντίστοιχα την 31.12.2011 το ποσό ανερχόταν σε €3.692 χιλ. 
Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
25. 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 και των συνδεδεμένων εταιρειών αναλύονται κατωτέρω: 
 
2012 
 
    01.01 – 31.12.2012   31.12.2012    

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 33 2.086 331 110 
ΚΕΠΕΔ Α.Ε - 20 - 14 
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 19 990 910 - 
BULVARIA 1.434 - 387 - 
CYROM 1.273 - 467 - 
CYTOP 3 - 4 - 
ADAA JV - 175 8 - 
ΣΥΝΟΛΟ 2.762 3.271 2.107 124 

 
    01.04 – 31.12.2012   31.12.2012 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. 3.651 132.318 693 10.806 
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π 80 1.433 - 180 
CORAL Α.Ε. 579 329 65 264 
CORAL GAS A.E.B.E.Y 16 - 10 - 
OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε 8 276 - 5 
SHELL & MOH Α.Ε. 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 38 - - - 
ΣΥΝΟΛΟ 4.372 134.356 768 11.255 

 
 
2011     

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 178 2.407 291 246 
ΚΕΠΕΔ Α.Ε 7 25 - 15 
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 13 25 702 13 
BULVARIA 1.308 - 363 - 
CYROM 1.290 - 317 - 
CYTOP 3 - 1 - 
ΣΥΝΟΛΟ 2.799 2.457 1.674 274 

 
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. Καμία εγγύηση δεν έχει δοθεί ή 
ληφθεί από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Επίσης, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις από συνδεδεμένα πρόσωπα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
26. Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών  
 
Δεν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των διευθυντικών στελεχών. Το συνολικό ύψος των 
αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και οι ασφαλιστικές 
εισφορές, προβλέψεις, αποζημιώσεις και παροχές διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρεία 
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

924 781 576 526 
 
27. 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 91% των πωλήσεων του Ομίλου προέρχεται από την εσωτερική αγορά ενώ 9% αντιπροσωπεύει εξαγωγές 
(49% εντός της Ε.Ε. και 51% 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 ουδέν εξ΄αυτών δεν 
υπερβαίνει το 10%. 
Τόσο στις πωλήσεις καυσίμων της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου όσο και στο κόστος πωληθέντων, 
περιλαμβάνονται τελωνιακοί φόροι συνολικού ποσού € 110.861χιλ. (1/1-31/12/2011: € 141.525 χιλ.). 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών μεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού αναλύεται ως εξής : 
 
 Όμιλος 
 01.01.2012 - 31.12.2012 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιμα 298.242 4.454 6.218 308.914 
Λιπαντικά και λοιπές δραστηριότητες 32.431 12.048 10.960 55.439 
Σύνολο Πωλήσεων 330.673 16.502 17.178 364.353 
 
 Εταιρεία 
 01.01.2012 - 31.12.2012 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιμα 298.242 4.454 6.218 308.914 
Λιπαντικά και λοιπές δραστηριότητες 30.570 9.472 12.723 52.765 
Σύνολο Πωλήσεων 328.812 13.926 18.941 361.679 
 
 Όμιλος 
 01.01.2011 - 31.12.2011 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιμα 376.256 1.505 - 377.761 
Λιπαντικά και λοιπές δραστηριότητες 33.920 8.436 5.066 47.422 
Σύνολο Πωλήσεων 410.176 9.941 5.066 425.183 
 
 Εταιρεία 
 01.01.2011 - 31.12.2011 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιμα 376.256 1.505 - 377.761 
Λιπαντικά και λοιπές δραστηριότητες 30.612 8.639 5.066 44.317 
Σύνολο Πωλήσεων 406.868 10.144 5.066 422.078 
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Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
31.12.2012 Όμιλος 
     
  Καύσιμα Λιπαντικά  Μη κατανεμηθέντα Σύνολο 
     
Ενσώματα, άϋλα περιουσιακά στοιχεία     
και επενδυτικά ακίνητα 14.580 18.524 - 33.104 
Αποθέματα 3.250 8.876 - 12.126 
Απαιτήσεις 20.863 18.241 2.987 42.091 
Σύνολο 38.693 45.641 2.987 87.321 
      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.345 13.177 578 25.100 
Δάνεια - 98 35.332 35.430 
Λοιπές υποχρεώσεις - 291 5.112 5.403 
Σύνολο 11.345 13.566 41.022 65.933 
 
 
 
31.12.2012 Εταιρεία 
     
  Καύσιμα Λιπαντικά  Μη κατανεμηθέντα Σύνολο 
      
Ενσώματα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία      
και επενδυτικά ακίνητα 14.580 16.470 - 31.050 
Αποθέματα 3.250 8.230 - 11.480 
Απαιτήσεις 20.863 17.374 2.987 41.224 
Σύνολο 38.693 42.074 2.987 83.754 
      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.345 12.493 578 24.416 
Δάνεια - 98 34.700 34.798 
Λοιπές υποχρεώσεις - - 5.112 5.112 
Σύνολο 11.345 12.591 40.390 64.326 
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Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
31.12.2011 Όμιλος 
      
  Καύσιμα Λιπαντικά  Μη κατανεμηθέντα Σύνολο 
       
Ενσώματα, άϋλα περιουσιακά στοιχεία     
και επενδυτικά ακίνητα 15.787 18.516 - 34.303 
Αποθέματα 1.931 6.242 - 8.173 
Απαιτήσεις 31.968 19.204 3.497 54.669 
Σύνολο 49.686 43.962 3.497 97.145 
       
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 13.192 8.298 6.591 28.081 
Δάνεια - 688 47.688 48.376 
Λοιπές υποχρεώσεις - 455 5.411 5.866 
Σύνολο 13.192 9.441 59.690 82.323 
 
 
31.12.2011 Εταιρεία 
     
  Καύσιμα Λιπαντικά  Μη κατανεμηθέντα Σύνολο 
      
Ενσώματα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία      
και επενδυτικά ακίνητα 15.787 16.709 - 32.496 
Αποθέματα 1.931 5.852 - 7.783 
Απαιτήσεις 31.968 17.821 3.497 53.286 
Σύνολο 49.686 40.382 3.497 93.565 
          
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 13.192 7.667 6.591 27.450 
Δάνεια - 97 47.688 47.785 
Λοιπές υποχρεώσεις - - 5.411 5.411 
Σύνολο 13.192 7.764 59.690 80.646 
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Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)  -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
28. Έξοδα ανά κατηγορία 
 
 Όμιλος Εταιρεία 

 1.01- 31.12.2012 1.01- 31.12.2011 
 

1.01- 31.12.2012 
 

1.01- 31.12.2011 
     

Μισθοδοσία  10.810 11.536 8.730 9.360 
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 2.858 2.413 2.674 1.993 
Παροχές τρίτων 5.674 6.409 5.349 5.726 
Φόροι - τέλη 517 728 499 720 
Διάφορα έξοδα 6.118 6.205 5.105 5.546 
Αποσβέσεις   2.599 2.934 2.447 2.808 
Προβλέψεις 1.440 1.915 1.433 1.915 
Αναλώσεις α & β υλών και υλικών 
συσκευασίας 33.484 26.008 33.484 26.008 
Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 305.530 370.678 306.317 371.346 
Δαπάνες και αναλώσεις  
ενσωματωμένες στο κόστος 
αποθεμάτων λήξης περιόδου (1.499) (699) (1.457) (698) 
Σύνολο κόστους πωληθέντων, 
διοίκησης, διάθεσης, έρευνας και 
ανάπτυξης 367.531 428.127 364.581 424.724
 
Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 ποσού € 52 
χιλ. (2011: € 52 χιλ.) καθώς και ποσό 48 χιλ. (2011: 48 χιλ.) για την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης.   
 
 Όμιλος Εταιρεία 

 1.01- 31.12.2012 1.01- 31.12.2011 
 

1.01- 31.12.2012 
 

1.01- 31.12.2011 
  
Μισθοί και ημερομίσθια 7.612 7.933 6.068 6.393 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 2.377 2.535 1.976 2.141 
Λοιπά έξοδα 550 671 422 480 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων 
καθορισμένων εισφορών / παροχών 271 397 264 346 
Σύνολο 10.810 11.536 8.730 9.360 
 
Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού των εταιρειών του Ομίλου και της Εταιρείας το 2012 και 2011 είχε ως 
εξής: 
 
 2012 2011 
Εταιρεία 181 191 
Όμιλος 263 267 
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Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)  -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
29.  Συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων 
 
Οι μισθώσεις της Εταιρείας αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις διοικητικές υπηρεσίες και χώρους 
καταλλήλους για πρατήρια καυσίμων τους οποίους στην συνέχεια υπεκμισθώνει σε συνεργάτες -  πρατηριούχους.  
 
Οι ελάχιστες πληρωμές  και εισπράξεις  για τον Όμιλο και την Εταιρεία από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων 
έχουν ως εξής:  
 
 
Ελάχιστες πληρωμές   2012  2011 
 
Έως 1 έτος      821      878 
Από 1 έως 5   2.437  3.292 
Πάνω από πέντε   1.302  1.457 
Σύνολο   4.560   5.627 
 
Ελάχιστες εισπράξεις 
Έως 1 έτος      998  1.139 
Από 1 έως 5   2.961  4.368 
Πάνω από πέντε   1.427  1.949 
Σύνολο   5.386  7.456 
 
30. Άλλα λειτουργικά έσοδα – καθαρά  
 
 Όμιλος   Εταιρεία  

 1.01- 31.12.2012 1.01- 31.12.2011  
 

1.01- 31.12.2012 
 

1.01- 31.12.2011 
      
Έσοδα υπηρεσιών αποθήκευσης 916 1.421  946 1.421 
Ενοίκια 827 905  786 964 
Επιχορηγήσεις 607 303  607 303 
Έσοδα μεταφορών 1.321 645  1.309 645 
Έσοδο αποζημίωσης από 
ασφάλιση πιστώσεων - 977  - 977 
Λοιπά έσοδα/( έξοδα) 1.272 1.046  961 955 
Σύνολο 4.943 5.297  4.609 5.265 
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Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)  -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 

   
31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 
 

 
Η Εταιρεία σύναψε τον Ιανουάριο του 2013 συμφωνία πώλησης λιπαντικών ύψους 22 εκατ. Ευρώ με σημαντικό 
πελάτη στο εξωτερικό, γεγονός το οποίο θα έχει σημαντική θετική επίδραση στον κύκλο εργασιών και στα μικτά 
κέρδη. 

 
Στο επίπεδο των δανειακών υποχρεώσεων και μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις με την διαχειρίστρια Τράπεζα 
(Εμπορική), το Ομολογιακό Δάνειο η λήξη του οποίου λήγει τις 9/4/2013 ζητήθηκε να παραταθεί από τους 
ομολογιούχους κατά τρία ακόμη έτη μέχρι την 09.04.2016. Η διαδικασία έγκρισης είναι εν εξελίξει κατά τη 
συγγραφή του παρόντος.  
 
Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012 που ενδέχεται να επηρεάσουν 
σημαντικά την χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 

 
 
 
 

Ασπρόπυργος, 26 Μαρτίου 2013 
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CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΑΡ.ΜΑΕ: 8412/06/Β/86/21  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 812212370700
ΕΔΡΑ: Λ.ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 124, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 193 00   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας  «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή

με τον Όμιλο και την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νομίμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙKO 31 Δεκ 2012 31 Δεκ 2011 31 Δεκ 2012 31 Δεκ 2011 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 31.124 32.188 29.092 30.425 

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.953 1.968 1.953 1.968 

Αύλα περιουσιακά στοιχεία 27 147 5 103 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.942 4.888 7.934 7.881 

Αποθέματα 12.126 8.173 11.480 7.783 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 38.539 51.422 37.674 50.039 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.294 14.241 6.603 13.578 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 96.005 113.027 94.741 111.777============== ============== ============== ==============
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 12.532 12.532 12.532 12.532 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 17.290 18.057 17.883 18.599 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 29.822 30.589 30.415 31.131 

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 194 73 - -−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 30.016 30.662 30.415 31.131 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 97 0 97 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.403 5.866 5.112 5.411 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 35.430 48.279 34.798 47.688 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.156 28.123 24.416 27.450 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 65.989 82.365 64.326 80.646 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 96.005 113.027 94.741 111.777============== ============== ============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 Δεκ 2012 31 Δεκ 2011 31 Δεκ 2012 31 Δεκ 2011 

Σύνολο ΙδίωνΚεφαλαίωνέναρξης χρήσης 

(1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) 30.662 30.952 31.131 31.067 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (763) (293) (716) 64 

Δικαιώματα μειοψηφίας 117 3 - -−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

(31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 30.016 30.662 30.415 31.131 ============== ============== ============== ==============
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (527) 59 (525) 384 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 2.599 2.934 2.447 2.808 

Προβλέψεις 1.688 2.343 1.617 1.774 

Συναλλαγματικές διαφορές 135 90 136 76 

Αποτελέσματα (έσοδα ,έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας) (1.463) (870) (1.463) (867) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.184 2.782 2.988 2.782 

Πλέον/μείονπροσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων (3.953) (118) (3.697) (237) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 11.464 10.258 10.744 10.594 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (3.258) (5.736) (2.826) (5.008) 

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.030) (2.415) (2.981) (2.366) 

Καταβεβλημένοι φόροι (15) (2.737) - (2.707) −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 6.824 6.590 6.440 7.233 ============== ============== ============== ==============
Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (1.662) (2.180) (1.262) (1.781) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλωνπαγίων στοιχείων 65 11 65 88 

Τόκοι εισπραχθέντες 772 244 769 241 

Πώληση / (απόκτηση) θυγατρικών, 

συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - (150) - (904) −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (825) (2.075) (428) (2.356) ============== ============== ============== ==============
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - - - -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια) (97) (370) (97) (370) 

Επιχορηγήσεις - 647 - 647 

Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων (12.849) 1.671 (12.890) 1.616 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο (εκροών) / εισροών από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (12.946) 1.948 (12.987) 1.893 ============== ============== ============== ==============
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ) (6.947) 6.463 (6.975) 6.770 ============== ============== ============== ==============
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 14.241 7.778 13.578 6.808 ============== ============== ============== ==============
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 7.294 14.241 6.603 13.578 ============== ============== ============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                  

01.01 -31.12.2012 01.01 -31.12.2011 01.01 -31.12.2012 01.01 -31.12.2011 

Κύκλος εργασιών 364.353 425.183 361.679 422.078 

Μικτά Κέρδη 18.015 19.794 16.377 18.317 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.765 2.353 1.707 2.619 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (527) 59 (525) 384 

Μείον φόροι (245) (343) (191) (320) 

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (772) (284) (716) 64 

Κατανέμονται σε : 

-Ιδιοκτήτες μητρικής (766) (287) (716) 64 

-Δικαιώματα μειοψηφίας (6) 3 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 9 (6) - -−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (763) (290) (716) 64 

Κατανέμονται σε : 

-Ιδιοκτήτες μητρικής (757) (293) (716) 64 

-Δικαιώματα μειοψηφίας (6) 3 - -−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (763) (290) (716) 64 ============== ============== ============== ==============

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε €) (0,0287) (0,0108) (0,0269) 0,0024 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 4.364 5.287 4.154 5.427 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Λογιστικές αρχές

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

2. Κέρδη ανά μετοχή

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάση του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.

3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής και των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιρειών αναφέρονται στη σημείωση 24 των ενοποιημένων

οικονομικών καταστάσεων.

4. Ενοποιούμενες θυγατρικές

Στοιχεία για τις θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση αναφέρονται στη σημείωση 10 των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Δεν υπήρξε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης των ενοποιούμενων θυγατρικών. Η διαχειριστική περίοδος των ενοποιούμενων

θυγατρικών συμπίπτει με αυτή της μητρικής.

5. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη

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.

6. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ομίλου και Εταιρείας

Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικο-

νομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου.

7. Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού

Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού : Εταιρείας 181 (2011: 191 ), Ομίλου 263 (2011 : 267)

8. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν

μέρη, είναι ως εξής:

Ομιλος Εταιρεία

2012 2012 

Εσοδα - 4.372 2.762 

Εξοδα - 134.356 3.271 

Απαιτήσεις 768 2.107 

Υποχρεώσεις 11.255 124 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 924 576 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: - -

Υποχρεώσεις πρός διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: - -

Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης έχουν απαλειφθεί 

9. Προβλέψεις

Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για κάθε μιά από τις περιπτώσεις: 

Ομιλος Εταιρεία

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (σημείωση 11 των ενοποιημένων 7.630 7.585 

οικονομικών καταστάσεων) 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημείωση 19 των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων) 381 330 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (σημείωση 21 των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων) 3.290 2.960 

Αρμόδια Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Διεύθυνση Α.Ε και Πίστεως 

Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας: www.cyclon.gr 

Σύνθεση ΔΣ : Κωνσταντίνος Μαραβέας - Πρόεδρος μη Εκτελεστικό Μέλος, Δημήτριος Π. Κονταξής - Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 

Νικόλαος Ρεμπάκος - Εκτελεστικό μέλος, Δημήτριος Μπαρτζώκας - Μη εκτελεστικό μέλος, Ευάγγελος Φαφούτης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Παπαμιχάλης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 26 Μαρτίου 2013 

Νόμιμος ελεγκτής : Ανδρέας Μπαρλίκας ΑΜ ΣΟΕΛ 13991 

Ελεγκτική εταιρεία : Deloitte, Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. - Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΑΒΕΑΣ
ΑΔΤ.ΑΕ 046562

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ.ΑΕ 552587

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 031481

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ
ΑΔΤ. AE 537043 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36417 Α’ ΤΑΞΗΣ

Ασπρόπυργος, 26 Μαρτίου 2013

http://www.cyclon.gr
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ΣΤ.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΟΥΣ 2012 

 
Το παρόν έγγραφο περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 τις οποίες η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
δημοσίευσε κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2012. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του 
άρθρου 1 της απόφασης 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το εν λόγω έγγραφο αποτελεί μέρος της 
Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2012 της Εταιρείας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. 
 
Το πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.cyclon.gr στις ειδικότερες επιλογές που επισημαίνονται μέσω παραπομπών στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
Η αντιστοιχία των παραπομπών έχει ως εξής: 
 
 
Σημ. Επιλογές Εταιρικής Ιστοσελίδας ( http://www.cyclon.gr/ ) 

1 Ενημέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Οικονομικό Ημερολόγιο 2012 
2 Ενημέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα /  Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

3 Ενημέρωση Επενδυτών /  Γενικές Συνελεύσεις / Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων 
ψήφου 

4 Ενημέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις / Δικαιώματα μειοψηφίας στην Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση 

5 Ενημέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις / Έντυπο Αντιπροσώπευσης στην Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση 

6 Ενημέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων 
της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

7 Ενημέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις / Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
2012 

8 Ενημέρωση Επενδυτών /  Γενικές Συνελεύσεις / Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
9 Ενημέρωση Επενδυτών /  Γενικές Συνελεύσεις / Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού 

10 Ενημέρωση Επενδυτών /  Γενικές Συνελεύσεις /  Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων 
της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

11 Ενημέρωση Επενδυτών /  Γενικές Συνελεύσεις /  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2012 
12 Ενημέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Οικονομικά αποτελέσματα Α΄ τριμήνου 2012 
13 Ενημέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Νέος δείκτης θεμελιωδών μεγεθών Χ.Α. 
14 Ενημέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Αποτελέσματα εννεαμήνου 2012 

15 Ενημέρωση Επενδυτών / Ανακοινώσεις προς το Χ.Α. / Παραίτηση μέλους Διοικητικού 
Συμβουλίου 

16 Ενημέρωση Επενδυτών / Ανακοινώσεις προς το Χ.Α. / Νέος Οικονομικός Διευθυντής 

17 Ενημέρωση Επενδυτών / Λοιπά θέματα / Ανακοινώσεις Μεταβολών Ποσοστού Δικαιωμάτων 
Ψήφου Μετόχων στο πλαίσιο του Ν. 3556 / 2007 

18 Ενημέρωση Επενδυτών / Λοιπά θέματα / Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556 / 
2007 
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Ως και στο site του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
28/03/2012 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου www.ase.gr 
11/04/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007, 

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 
www.ase.gr 

11/04/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007, 
Γνωστοποίηση για μεταβολή του ποσοστού μετόχων σε 
επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου 

www.ase.gr 

17/04/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007, 
Γνωστοποίηση για μεταβολή του ποσοστού μετόχων σε 
επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου 

www.ase.gr 

16/05/2012 Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης www.ase.gr 
07/06/2012 Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης www.ase.gr 
03/07/2012 Ανακοίνωση για την προαναγγελία Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης 
www.ase.gr 

16/07/2012 Ανακοίνωση σχετική με τις τροποποιήσεις του 
Καταστατικού της Εταιρείας  

www.ase.gr 

25/07/2012 Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της  Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης 

www.ase.gr 

24/09/2012 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

www.ase.gr 

21/11/2012 Γνωστοποίηση αλλαγής Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών www.ase.gr 

http://www.ase.gr
http://www.ase.gr
http://www.ase.gr
http://www.ase.gr
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