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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

(σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

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

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙKO 31 Μαρ 2013 31 Δεκ 2012 31 Μαρ 2013 31 Δεκ 2012 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 31.078 31.124 29.035 29.092 

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.949 1.953 1.949 1.953 

Αύλα περιουσιακά στοιχεία 24 27 4 5 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.270 4.942 8.263 7.934 

Αποθέματα 10.350 12.126 9.593 11.480 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 35.740 38.539 34.798 37.674 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.570 7.294 7.981 6.603−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 92.981 96.005 91.623 94.741 ============== ============== ============== ==============
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό κεφάλαιο 12.532 12.532 12.532 12.532 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 17.542 17.290 18.178 17.883 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 30.074 29.822 30.710 30.415 

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 192 194 - -−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 30.266 30.016 30.710 30.415 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.935 5.403 5.624 5.112 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 39.772 35.430 39.269 34.798 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.008 25.156 16.020 24.416 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 62.715 65.989 60.913 64.326 −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 92.981 96.005 91.623 94.741 \============== ============== ============== ==============

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 Μαρ 2013 31 Μαρ 2012 31 Μαρ 2013 31 Μαρ 2012 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου

(1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 30.016 30.662 30.415 31.131 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 252 18 295 (29) 

Δικαιώματα μειοψηφίας (2) 2 - -−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

(31/03/2013 και 31/03/2012 αντίστοιχα) 30.266 30.682 30.710 31.102============== ============== ============== ==============
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.€)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01-31.03.2013 01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2013 01.01-31.03.2012 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων 1.026 105 1.060 65 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις 585 704 553 672 

Προβλέψεις (756) 1.311 (587) 958 

Συναλλαγματικές διαφορές (51) (23) (58) (19) 

Αποτελέσματα (έσοδα ,έξοδα,κέρδηκαι ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας) (316) (485) (264) (400) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 686 878 674 866 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων 1.776 (1.386) 1.887 (1.275) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.471 4.851 2.461 5.616 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (7.444) (10.377) (7.833) (10.949) 

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφήέξοδα καταβεβλημένα (259) (203) (246) (201) 

Καταβεβλημένοι φόροι (385) (30) (385) -−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο (εκροών) / εισροών από 

λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.667) (4.655) (2.738) (4.667) ============== ============== ============== ==============
Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (530) (246) (452) (212) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 36 34 3 34 

Τόκοι εισπραχθέντες 95 211 94 210 

Πώληση / (απόκτηση) θυγατρικών,συγγενών 

κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - - - -−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο (εκροών) / εισροών από 

επενδυτικές δραστηριότητες (β) (399) (1) (355) 32 ============== ============== ============== ==============
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - - - -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια) (55) (98) (55) (98) 

Επιχορηγήσεις - - - -

Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων 4.397 (4.106) 4.526 (4.024) −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο (εκροών) / εισροών από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.342 (4.204) 4.471 (4.122) ============== ============== ============== ==============
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ) 1.276 (8.860) 1.378 (8.757) ============== ============== ============== ==============
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 7.294 14.241 6.603 13.578 ============== ============== ============== ==============
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 8.570 5.381 7.981 4.821============== ============== ============== ==============

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                  

01.01 -31.03.2013 01.01 -31.03.2012 01.01 -31.03.2013 01.01 -31.03.2012 

Κύκλος εργασιών 86.377 115.847 85.661 115.157 

Μικτά Κέρδη 4.938 5.102 4.540 4.628 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικώνκαι επενδυτικώναποτελεσμάτων 1.548 653 1.564 598 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 1.026 105 1.060 65 

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) 248 7 295 (29) 

Κατανέμονται σε : 

-Ιδιοκτήτες μητρικής 250 5 295 (29) 

-Δικαιώματα μειοψηφίας (2) 2 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 2 13 - -−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 250 20 295 (29) 

Κατανέμονται σε : 

-Ιδιοκτήτες μητρικής 252 18 295 (29) 

-Δικαιώματα μειοψηφίας (2) 2 - -−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 250 20 295 (29) ============== ============== ============== ==============
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε €) 0,0094 0,0002 0,0111 (0,0011) 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικώναποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 2.133 1.357 2.117 1.270 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Λογιστικές αρχές 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν παραμένουναμετάβλητες σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του

Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

2. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάση του επιμερισμού τωνκερδώνεπί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών. 

3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής και των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιρειών αναφέρονται στη σημείωση 20 των ενοποιημένων

οικονομικών καταστάσεων. 

4. Ενοποιούμενες θυγατρικές 

Στοιχεία για τις θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στηνενοποίηση αναφέρονται στη σημείωση 9 των ενοποιημένων οικονομικών καταστά-

σεων. 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 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου. 

7. Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 

Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού : Εταιρείας 180 (2012: 184 ), Ομίλου 263 (2012 : 260 ) 

8. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσων και υποχρεώσεων της Εταιρ-

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

μέρη, είναι ως εξής: 

Ομιλος Εταιρεία 

2013 2013 

Εσοδα 1.089 2.762 

Εξοδα 45.613 3.271 

Απαιτήσεις 792 2.107 

Υποχρεώσεις 4.555 124 

Αμοιβές διευθυντικώνστελεχώνκαι μελώντης διοίκησης: 208 89 

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 προβλέψεωνπου έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για κάθε μιά από τις περιπτώσεις: 

Ομιλος Εταιρεία

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (σημείωση 10 των ενοποιημένων 7.545 7.501 

οικονομικών καταστάσεων) 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημείωση 20 των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων) 381 330 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 3.354 3.016 

Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας: www.cyclon.gr 

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 28 Μαίου 2013

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, 28 Μαίου 2013

http://www.cyclon.gr

