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∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007)

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

1. ∆ηµήτριος Π. Κονταξής, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
2. ∆ηµήτριος Β. Μπαρτζώκας, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών
3. Νικόλαος Ν. Ρεµπάκος, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντής ∆ιϋλιστηρίου

∆ηλώνουµε ότι εξόσων γνωριζουµε:

α) οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την
30η Ιουνίου 2009, που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα
συνολικά έσοδα της εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, εκλαµβανοµένων ως
σύνολο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και

β) Η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει
της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.

Ασπρόπυργος, 27.08.2009

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. &
∆ιευθύνων Σύµβουλος

Το Μέλος του ∆.Σ. &
Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Το Μέλος του ∆.Σ.&
∆ιευθυντής ∆ιυλιστηρίου
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Για τα πεπραγµένα της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009

H παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά την περίοδο από 1.01.2009 έως 30.06.2009. Συντάχθηκε
και είναι εναρµονισµένη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 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 :

 
A. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Α΄εξάµηνο του 2009.

B. Συνοπτική ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης της εταιρείας και του οµίλου για την περίοδο
01.01.09 έως 30.06.09

Γ. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων.

∆. Σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν µεταξύ της εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτή προσώπων.

Ε. Πρoοπτικές της δραστηριότητας της εταιρείας για το Β΄εξάµηνο 2009
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A. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Α΄εξάµηνο του 2009.

• Το Α΄εξάµηνο του 2009 χαρακτηρίζεται :
α) από τις επιπτώσεις από την παγκόσµια οικονοµική κρίση (µείωση ζήτησης, µείωση τιµών,
συναλλαγµατικοί και πιστωτικοί κίνδυνοι, λόγω της αβεβαιότητας της αγοράς, και υψηλό κόστος
δανεισµού).
β) από την µείωση των τιµών των πετρελαιοειδών (καυσίµων-βασικών ορυκτελαίων) ως συνέπεια της
µείωσης των διεθνών τιµών του αργού.
γ) Μείωση της ζήτησης λιπαντικών.

Συνέπεια των ανωτέρω υπήρξε η µείωση του κύκλου εργασιών, των λειτουργικών κερδών και των καθαρών
κερδών.

Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ στην εν λόγω περίοδο ανήλθε σε €173.042χιλ. έναντι
€184.351 χιλ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2008 παρουσιάζοντας µείωση κατά 6% . 
Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην µείωση των τιµών των πετρελαιοειδών προϊόντων (καυσίµων) της
µητρικής εταιρείας αλλά και στην πτώση των πωλήσεων των λοιπών δραστηριοτήτων και ιδίως των
λιπαντικών.

Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
Σε επίπεδο οµίλου τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν κατά
38% και προσδιορίσθηκαν στο ποσό των €2.503 χιλ.έναντι €4.017 χιλ. της αντιστοίχου περιόδου του 2008.
Σε επίπεδο εταιρείας τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν κατά
21% και προσδιορίσθηκαν στο ποσό των €2.833 χιλ.έναντι €3.576 χιλ. της αντιστοίχου περιόδου του 2008.
Η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα της µείωσης των πωλήσεων των λιπαντικών καθώς και των µικτών κερδών
αυτών.

Καθαρά Κέρδη µετά απο φόρους
Τα καθαρά αποτελέσµατα του Οµίλου, µετά από τους φόρους, υπήρξαν ζηµιογόνα κατά €163 χιλ. έναντι
κερδών €1.277 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου . 
Σε επίπεδο εταιρείας το αποτέλεσµα υπήρξε κερδοφόρο και ανήλθε σε €306 χιλ. έναντι €1.117 χιλ. της
αντίστοιχης περσινής περιόδου . 

Σε επίπεδο οµίλου η ενσωµατωθείσα θυγατρική εταιρεία ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. επηρέασε σηµαντικά τόσο τα
λειτουργικά κέρδη πρό φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EDITDA) όσο και τα καθαρά κέρδη µετά από
φόρους.
Τα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους υπήρξαν ζηµιογόνα το α΄εξάµηνο του 2009 κατά €285 χιλ. έναντι
κερδοφορίας €92 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Η µείωση γενικά των καταναλώσεων των λιπαντικών στην εγχώρια αγορά για τον Εθνικό φορέα Συλλογής
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. είχε ως συνέπεια :
1. Tην µείωση των εσόδων από τις δηλώσεις των υποχρέων κατά €166 χιλ. Τα έσοδα από τους υποχρέους
ανήλθαν τα α΄εξάµηνο του 2008 σε €955 χιλ. έναντι €789 χιλ. το α΄εξάµηνο του 2009. Σηµειώνεται ότι τα
έσοδα είναι ευθέως ανάλογα µε την κατανάλωση των λιπαντικών ελαίων από τους υπόχρεους.
2. Μείωση της συλλεχθείσας ποσότητας Α.Λ.Ε. Το α΄εξάµηνο του 2009 η ΕΛΤΕΠΕ συνέλλεξε 15.897 ΜΤ
έναντι 19.068 το α΄εξάµηνο του 2008. Υπήρξε µείωση της συλλογής κατά 16,63% µε αντίστοιχη µείωση των
εσόδων.

Η ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ είναι ένας φορέας που σκοπό έχει την συλλογή των Χ.Ο και όχι την κερδοφορία αλλά θα
ληφθούν µέτρα στο β΄εξάµηνο του 2009 για την βελτίωση του αποτελέσµατος.
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• Στο Α΄εξάµηνο του 2009 η εταιρεία αύξησε τον αριθµό των πρατηρίων υπό το σήµα της κατά 13, φθάνοντας
συνολικά στα 196 έναντι 183 της 31.12.08.

• Αύξηση του όγκου πωλήσεων στην αγορά των καυσίµων µε αποτέλεσµα την αύξηση του µεριδίου αγοράς
στον κλάδο των καυσίµων.

• Oλική ασφάλιση των απαιτήσεων στην Εθνική Ασφαλιστική από τον Απρίλιο του 2009.

• Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.06.09 λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ενέκρινε την µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2008, προκειµένου να ενισχύσει την καθαρά
θέση της εταιρείας, να µειώσει τον τραπεζικό δανεισµό και να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραµµα.
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Β. Συνοπτική ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης της εταιρείας και του οµίλου για την περίοδο
01.01.09 έως 30.06.09

1. Απολογισµός εργασιών

Τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου κατά την περίοδο 01.01.2009 έως 30.06.09 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη
του 2008, κινήθηκαν ως εξής:
 
ΟΜΙΛΟΣ     Μεταβολή 

       

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Α΄εξάµηνο

2009

Α΄εξάµηνο

2008 Ποσό %

Κύκλος εργασιών 173.024 184.351 (11.327) -6%

Μείον: κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) (162.670) (171.694) 9.024 -5%

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 10.354 12.657 (2.303) -18%

Μείον: έξοδα διάθεσης  (προ αποσβέσεων) (7.606) (8.117) 511 -6%

Μείον: έξοδα διοίκησης  (προ αποσβέσεων) (2.165) (2.374) 209 -9%

Πλέον/µείον: Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 1.920 1.851 69 4%

Κέρδη προ τόκων,Αποσβέσεων & φόρων

(EBITDA) 2.503 4.017 (1.514) -38%

Πλέον: Εσοδα Επενδύσεων / Κέρδη από συγγενείς

Εταιρείες 243 464 (221) -48%

Μείον: Χρηµατοοικονοµικά Εξοδα (1.281) (1.627) 346 -21%

Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων: 1.465 2.854 (1.389) -49%

Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων 1.333 1.100 233 21%

Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων 132 1.754 (1.622) -92%

0

Μείον: Φόροι 295 477 (182) -38%

Αποτελέσµατα περιόδου (ζηµίες), κέρδη

µετά από φόρους (163) 1.277 (1.440) -113%
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Αντίστοιχα τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας κατά την ίδια περίοδο του 2009 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη
του 2008, κινήθηκαν ως εξής:

Μεταβολή

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Α΄εξάµηνο

2009

Α΄εξάµηνο

2008 Ποσό %

Κύκλος εργασιών 171.343 182.879 (11.536) -6%

Μείον: κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) (161.271) (171.189) 9.918 -6%

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 10.072 11.690 (1.618) -14%

Μείον: έξοδα διάθεσης  (προ αποσβέσεων) (7.427) (7.936) 509 -6%

Μείον: έξοδα διοίκησης  (προ αποσβέσεων) (1.792) (2.031) 239 -12%

Πλέον/µείον: Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 1.980 1.853 127 7%

Κέρδη προ τόκων,Αποσβέσεων & φόρων

(EBITDA) 2.833 3.576 (743) -21%

Πλέον: Εσοδα Επενδύσεων / Κέρδη από συγγενείς

Εταιρείες 262 449 (187) -42%

Μείον: Χρηµατοοικονοµικά Εξοδα (1.258) (1.425) 167 -12%

Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων: 1.837 2.600 (763) -29%

Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων 1.273 1.053 220 21%

Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων 564 1.547 (983) -64%

Μείον: Φόροι 258 430 (172) -40%

Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες), κέρδη

περιόδου µετά από φόρους 306 1.117 (811) -73%
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2. Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες

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

∆ραστηριότητες).

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 του α΄εξαµήνου 2009 ο όγκος πωλήσεων σε Μ3 ανήλθε σε 242.276,
έναντι 205.640 το α’ εξάµηνο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 18%.

Οι πωλήσεις σε αξία ανήλθαν το α΄εξάµηνο του 2009 σε €152.710 χιλ. έναντι €158.575 χιλ. του α΄εξαµήνου του
2008 .

Παρά την αύξηση των πωλήσεων σε ποσότητα κατά 18%, οι πωλήσεις σε αξία µειώθηκαν έναντι της περσινής
περιόδου κατά 4%. Η µείωση αυτή οφείλεται στην µείωση της µέσης τιµής πώλησης των υγρών καυσίµων ως
αποτέλεσµα της µείωσης των διεθνών τιµών του αργού

Η εταιρεία προσδιορίζει το Μικτό Κέρδος ανα Μ3 και όχι ανά σταθερό ποσοστό επί των τιµών, µε αποτέλεσµα το
Μικτό Κέρδος επί πωλήσεων, λόγω µείωσης των τιµών καυσίµων και της αύξησης του όγκου των πωλήσεων, να
αυξηθεί από 3,38% το α΄εξάµηνο του 2008 σε 3,62% στο α΄εξάµηνο του 2009.

2. 2. Παραγωγή βασικών λιπαντικών και τελικών (Συσκευασµένων) Λιπαντικών Προϊόντων Λοιπές

∆ραστηριότητες

Οι πωλήσεις κατά το α’ εξάµηνο του 2009 ανήλθαν στους 24.483ΜΤ έναντι 28.044ΜΤ το αντίστοιχο διάστηµα
του 2008 (-13%). Η αξία πωλήσεων διαµορφώθηκε στα €18.633 χιλ. έναντι €24.304 το α΄εξάµηνου του 2008 (-
23%). Το ποσοστό µικτού κέρδους διαµορφώθηκε στο 22,63% έναντι 24,92% της αντιστοίχου περιόδου του
2008. Το µικτό κέρδος διαµορφώθηκε στα €4.216 χιλ. έναντι €6.057 χιλ. του 2008 (-30%).

H µητρική εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο διϋλιστήριο παραγωγής βασικών ορυκτελαίων στον Ασπρόπυργο Αττικής,
ετήσιας δυναµικότητας 40.000 Μ.Τ. πρώτης ύλης και µε δυνατότητα παραγωγής 34.000 Μ.Τ. βασικών
ορυκτελαίων και άλλων προιόντων. Επιπλέον διαθέτει µονάδα ανάµειξης και συσκευασίας τελικών λιπαντικών
προιόντων µε δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 16.000 Μ.Τ. (ανά οκτάωρη βάρδια).

Τροφοδοσία – Απόδοση ∆ιυλιστηρίου

- Η συνολική τροφοδοσία του διϋλιστηρίου το α΄εξάµηνο του 2009 ανήλθε στους 14.949 ΜΤ έναντι
16.336 ΜΤ της αντίστοιχης περιόδου του 2008.

- Παρήχθησαν Base Oils ΜΤ 9.868 έναντι 11.267 το αντίστοιχο διάστηµα του 2008.
- Η απόδοση παραγωγής βασικών του διϋλιστηρίου επί της Α’ Υλης ανήλθε σε 65,2% το α’ εξάµηνο του

2009 έναντι 68,41% του α’ εξαµήνου του 2008.
- Το τµήµα Blending επεξεργάστηκε 10.104 ΜΤ το α΄εξάµηνο του 2009 έναντι 15.350 ΜΤ του α΄εξαµήνου

του 2008.
- Το τµήµα του Συσκευαστηρίου επεξεργάστηκε 6.626 ΜΤ το α΄εξάµηνο του 2009 έναντι 8.667 ΜΤ του

α΄εξαµήνου του 2008.
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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 Ανάπτυξης βεβαίωση
επιλεξιµότητας.

Ο προϋπολογισµός της επένδυσης αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε χιλ.€
Κτιριακές εγκαταστάσεις 453
Βοηθητικές εγκαταστάσεις – ∆ιαµόρφωση χώρων 784
Μηχανήµατα – Μηχανολογικός εξοπλισµός 1.938
Συστήµατα αυτοµατοποίησης και µηχανοργάνωσης 1.178
Μεταφορικά µέσα 826

Σύνολο 5.179

Η χρηµατοδότηση της επένδυσης προβλέπεται ως εξής:

Ποσοστό
Ίδια Συµµετοχή 25,0%
Προβλεπόµενη επιχορήγηση 28,9%
Μεσοµακροπρόθεσµος τραπεζικός
∆ανεισµός 46,1%

Σύνολο 100,0%

Η ίδια Συµµετοχή θα εξασφαλιστεί απο τα κέρδη της εταιρείας.

Ο τραπεζικός δανεισµός, έχει ήδη εγκριθεί απο Ελληνική τράπεζα.

Η επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης, ∆/νση βιοµηχανικών επενδύσεων, εξετάζει την επένδυση και τις
προυποθέσεις της εταιρείας για την έγκριση υπαγωγής στον παραπάνω αναπτυξιακό Νόµο.

Οι επενδύσεις που έγιναν κατά το α΄εξάµηνο του 2009 ανέρχονται στο ποσό των €1.972 χιλ. και κατά τοµέα
δραστηριότητας έχουν ως εξής:
v Πρατήρια €813 χιλ.
v Εγκαταστάσεις εφοδιασµού καυσίµων €70 χιλ.
v Παραγωγική διαδικασία (διυλιστήριο) €166 χιλ.
v Λοιπές επενδύσεις €7 χιλ.
v Αγορά οικοπέδων €916 χιλ.

4. Αποσβέσεις

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

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Α΄εξάµηνο

2009

Α΄εξάµηνο

2008

Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 335 281

Αποσβέσεις Εξόδων ∆ιοικητικής Λειτουργίας 48 71

Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας ∆ιάθεσης 950 748

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.333 1.100
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Ο αντίστοιχος επιµερισµός των αποσβέσεων στους επιµέρους λογαριασµούς των εξόδων της Εταιρείας
παρουσιάζεται ως ακολούθως:

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Α΄εξάµηνο

2009

Α΄εξάµηνο

2008

Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 332 274

Αποσβέσεις Εξόδων ∆ιοικητικής Λειτουργίας 43 67

Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας ∆ιάθεσης 898 712

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.273 1.053

5. Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός

Μέσα στον Απρίλιο του 2010 µε την καταβολή €16.000 χιλ. επί συνόλου €20.000 χιλ ολοκληρώνεται η
εξόφληση του οµολογιακού δανείου, το οποίο έχει συνάψει η µητρική εταιρεία µε την Εθνική Τράπεζα.

Προβλέπεται ότι το εν λόγω δάνειο θα αναχρηµατοδοτηθεί ίσως και προσαυξηµένο έως και 50%, παρά ταύτα το
παραπάνω ποσό των €16.000 χιλ. σε εφαρµογή των IAS 1, εµφανίζεται στο βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό.

6. Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί Αριθµοδείκτες

Παραθέτουµε τους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες :

΄Οµιλος Eταιρεία
30.06.09 30.06.08 30.06.09 30.06.08

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)

-0,18% 1,28% 0,34% 1,16%

Καθαρά κέρδη µετά απο φόρους

Σύνολο ενεργητικού

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)

-0,58% 4.66% 1,09% 4,19%

Καθαρά κέρδη µετά απο φόρους

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
53,27% 52,80% 52,85% 53,00%

Σύνολο ∆ανεισµού

Σύνολο ∆ανεισµού & Ιδίων Κεφαλαίων

Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROIC)

-0,29% 4.57% 0,55% 3,93%

Κέρδη µετά απο φόρους+Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο καθαρού ∆ανεισµού+Ίδια κεφάλαια +

Προβλέψεις
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Γ. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων.

∆ιαχείριση 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 ∆ολάριο
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 ∆ολαρίου

Ξένο νόµισµα
∆ολάριο

Ενδεικτικές
µεταβολές
ισοτιµίας €/$

Επιπτώσεις στα
κέρδη προ φόρων

(σε ,000€)

Επιπτώσεις στα
ίδια κεφάλαια

(σε 000,€)

01.01-30.06.09 U.S.$ 5% (140) (140)

-5% 155 155

Οι ανωτέρω υπολογισµοί βασίστηκαν σε στοιχεία της περιόδου 01.01-30.06.09 και µε την παραδοχή της
διατήρησης των µεταβλητών σταθερών πλην της διακύµανσης της ισοτιµίας Ευρώ-∆ολαρίου.

β) Κίνδυνος επιτοκίων

Η εταιρεία υπόκειται σε περιορισµένο τέτοιο κίνδυνο λόγω του µακροπρόθεσµου δανεισµού µε κυµαινόµενο
επιτόκιο. Προς το παρόν δεν κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω αντιστάθµιση αυτού του κινδύνου.
Eαν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν 50 µονάδες βάσης υψηλότερα ή χαµηλότερα, κρατώντας σταθερές τις
υπόλοιπες µεταβλητές το κέρδος του Οµίλου για την περίδο που έληξε 30.06.2009, θα µειωνόταν ή θα αυξανόταν
αντίστοιχα στην εν λόγω περίοδο περίπου €160 χιλ. έναντι €153 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου µε
αντίστοιχες επιπτώσεις στα Ιδια 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) Στην ολική ασφάλιση των απαιτήσεων από αρχάς Απριλίου του 2009 στην Εθνική Ασφαλιστική β)
Αξιολόγηση των πελατών και επιλογή των κατά το δυνατόν αξιόπιστων και φερέγγυων
γ) Μερική λήψη µορφής εγγύησης έναντι της τιµολόγησης
δ) Εξασφάλιση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης, που έχουν σχέση µε την οικονοµική πορεία των πελατών.
Επιπλέον το µεγάλο πελατολόγιο της εταιρείας και η µη εξάρτηση απο συγκεκριµένο µεγάλο πελάτη είναι ένας
ακόµα παράγοντας περιορισµού του πιστωτικού κινδύνου.
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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 υποχρεώσεων και απαιτήσεων
της εταιρείας και του οµίλου.

ΟΜΙΛΟΣ

30.06.2009

Εντός Ενός Από 1 µέχρι 5 Πέραν της Σύνολο

Ετους έτη πενταετίας

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 40.373 4.427 253 45.053

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25.108 72 0 25.180

∆άνεια 31.486 601 0 32.087

Σύνολο 56.594 673 0 57.267

31.12.2008 Εντός Ενός Από 1 µέχρι 5 Πέραν της Σύνολο

Ετους έτη πενταετίας

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 57.538 4.668 124 62.330

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 33.906 75 0 33.981

∆άνεια 43.292 614 0 43.906

Σύνολο 77.198 689 0 77.887

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2009

Εντός Ενός Από 1 µέχρι 5 Πέραν της Σύνολο

Ετους έτη πενταετίας

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 39.014 4.413 253 43.680

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 24.149 72 0 24.221

∆άνεια 30.855 594 0 31.449

Σύνολο 55.004 666 0 55.670

31.12.2008

Εντός Ενός Από 1 µέχρι 5 Πέραν της Σύνολο

Ετους έτη πενταετίας

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 54.794 4.653 124 59.571

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 24.149 72 0 32.098

∆άνεια 42.632 594 43.226

Σύνολο 66.781 666 0 75.324
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ε) ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαια του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες του Όµίλου 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 απο 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 13, 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 30.06.09 30.06.08 30.06.09 30.06.08

∆άνεια τραπεζών 32.087 43.906 31.449 43.226

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.008 6.034 3.419 5.250

Καθαρό χρέος 28.079 37.872 28.030 37.976

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.143 28.314 28.054 27.748

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια
Κεφάλαια 1,00 1,34 1,00 1,37

 
∆. 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 58 1.252 734 -
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε 6 4 -
ΕΛΤΕΠΕ Κ/Ξ 1 175 -
CYTOP 2 2 -
CYROM 368 408 -
BULVARIA S.A. 667 354 -

1.102 1.252 1.677 -

 
Τα ανωτέρω ποσά απαλείφονται για τους σκοπούς ενοποιήσεων οικονοµικών καταστάσεων.

Τα έσοδα αφορούν πωλήσεις ετοίµων προιόντων 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.
 
Τέλος οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της εταιρείας ανήλθαν
κατά την περίοδο 01.01.09 – 30.06.09 σε €287 χιλ. και €205 χιλ. αντίστοιχα

Ε . Προοπτικές της δραστηριότητας της εταιρείας για το Β΄εξάµηνο του 2009.

Η εταιρεία παρά την οικονοµική κρίση δεν έχει σηµαντικές επισφάλειες στο α΄εξάµηνο και ούτε αναµένονται
σηµαντικές επισφάλειες για το β΄εξάµηνο του 2009.

Για το β΄εξάµηνο του 2009 έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη στρατηγική ανάπτυξης και επέκτασης του δικτύου,
µε σκοπό την αύξηση του µεριδίου αγοράς στις αγορές που η εταιρεία δραστηριοποιείται και την αύξηση της
κερδοφορίας . 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

_________________________

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
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Έκθεση επισκόπησης επί της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης

Προς τους µετόχους της

CYCLON EΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ

«Εισαγωγή

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της CYCLON EΛΛΑΣ
Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
της 30ης Ιουνίου 2009 τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία καθώς και την περίληψη των
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση
οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του
άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση
οικονοµική αναφορά (∆ιεθνή Λογιστικό Πρότυπο 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί
αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.

Εύρος της εργασίας επισκόπησης

∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης
Οικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» Η
επισκόπηση της ενδιάµεσης πληροφόρησης συνίσταται στην διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση
πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή
κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς
µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως δεν µας
δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά
θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη
ελέγχου.
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Συµπέρασµα επισκόπησης

Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε
στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη
άποψη, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 34.

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων

Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του
Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης είναι συνεπές µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική
πληροφόρηση.

Πειραιάς, 27 Αυγούστου, 2009

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11131

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.

A.M. ΣOEΛ 119
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30

ης
Ιουνίου 2009

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Όµιλος Εταιρεία

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ.

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7 33.236 32.752 31.810 31.290

Επενδύσεις σε ακίνητα 8 2.011 2.015 2.011 2.015

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 9 735 844 648 764

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται - - 2.430 2.430

Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 33 33 33 33

Υπεραξία επιχείρησης 467 467 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 4.680 4.792 4.666 4.777

41.162 40.903 41.598 41.309

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 12 7.512 9.295 6.840 8.845

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 40.373 57.538 39.014 54.794

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 4.008 6.034 3.419 5.250

51.893 72.867 49.273 68.889

Σύνολο ενεργητικού 93.055 113.770 90.871 110.198

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 14 12.532 12.532 12.532 12.532

Αποθεµατικά 15 2.105 2.113 1.774 1.774

Κέρδη εις νέον 13.484 13.645 13.748 13.442

28.121 28.290 28.054 27.748

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 22 24 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 28.143 28.314 28.054 27.748

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 16 601 16.745 594 16.594

Αναβαλλόµενοι φόροι 19 3.601 3.510 3.387 3.334
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία 23 3.706 3.750 3.421 3.482

Επιχορηγήσεις 338 310 339 310

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20 72 74 72 72

8.318 24.389 7.813 23.792

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 20 25.108 33.906 24.149 32.026

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 16 15.486 23.161 14.855 22.632
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (πληρωτέες εντός της
χρήσης) 16.000 4.000 16.000 4.000

56.594 61.067 55.004 58.658

Σύνολο υποχρεώσεων 64.912 85.456 62.817 82.450

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 93.055 113.770 90.871 110.198

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικών εσόδων περιόδου 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2009

(ποσά σε Ευρώ)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Όµιλος Εταιρεία Όµιλος Εταιρεία

Σ.
Σηµ.

1.4-30.6.09 1.4-30.6.08 1.4-30.6.09 1.4-30.6.08 1.1-30.6.09 1.1-30.6.08 1.1-30.6.09 1.1-30.6.08

Πωλήσεις 75.804 88.379 75.103 87.640 173.024 184.351 171.343 182.879
Κόστος πωληθέντων 27 (70.942) (81.835) (70.290) (81.542) (163.005) (171.975) (161.603) (171.463)

Μεικτό κέρδος 4.862 6.544 4.813 6.098 10.019 12.376 9.740 11.416

Άλλα λειτουργικά
έσοδα

28
952 911 981 882 1.920 1.851 1.980 1.853

Έξοδα διάθεσης 27 (4.339) (4.843) (4.201) (4.729) (8.556) (8.865) (8.325) (8.648)
Έξοδα διοίκησης 27 (1.108) (1.285) (887) (1.127) (2.213) (2.445) (1.835) (2.098)

Αποτελέσµατα

εκµετάλλευσης 367 1.327 706 1.124 1.170 2.917 1.560 2.523

Χρηµατοοικονοµικά
έξοδα

17
(622) (375) (614) (193) (1.038) (1.163) (996) (976)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ

φόρων (255) 952 92 931 132 1.754 564 1.547

Φόρος εισοδήµατος 18 (63) (283) (32) (258) (295) (477) (258) (430)

Καθαρά

κέρδη/(Ζηµίες) (318) 669 60 673 (163) 1.277 306 1.117

Κατανεµηµένα σε:

Μετόχους της
µητρικής (315) 667 60 673 (161) 1.274 306 1.117

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας (3) 2 - - (2) 3 - -

(318) 669 60 673 (163) 1.277 306 1.117

Λοιπά συνολικά

έσοδα / (έξοδα)

Συναλλαγµατικές
διαφορές από
µετατροπή σε ευρώ - (8) - - (8) (9) - -

Σύνολο λοιπών
εσόδων / (εξόδων) (318) 661 60 673 (171) 1.268 306 1.117

Κέρδη/(Ζηµίες) ανά

µετοχή

(0,0118) 0,0251 0,0022 0,0253 (0,0061) 0,0480 0,0115 0,0420
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1 Ιανουαρίου – 30ης Ιουνίου 2009
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Όµιλος

Μετοχικό

κεφάλαιο

Ιδιες

µετοχές

Λοιπά

αποθεµατικά

Αποτελέσµατα

εις νέον

∆ικαιώµατα

µειοψηφίας

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 12.532 (75) 2.112 11.498 15 26.082

Συνολικά έσοδα / ( έξοδα)
περιόδου - - (9) 1.274 3 1.268

Ίδιες µετοχές - 42 - - - 42

30 Ιουνίου 2008 12.532 (33) 2.103 12.772 18 27.392

Συνολικά έσοδα / ( έξοδα)
περιόδου - - 10 873 6 889

Ίδιες µετοχές - 33 - - - 33

31 ∆εκεµβρίου 2008 12.532 - 2.113 13.645 24 28.314

1 Ιανουαρίου 2009 12.532 - 2.113 13.645 24 28.314

Συνολικά έσοδα / ( έξοδα)
περιόδου - - (8) (161) (2) (171)

30 Ιουνίου 2009 12.532 - 2.105 13.484 22 28.143

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2009

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Εταιρεία

Μετοχικό

κεφάλαιο

Ιδιες

µετοχές Aποθέµατικα

Αποτελέσµατα

εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 12.532 (75) 1.774 11.295 25.526

Συνολικά έσοδα / ( έξοδα)
περιόδου - - - 1.117 1.117

Ίδιες µετοχές - 42 - - 42

30 Ιουνίου 2008 12.532 (33) 1.774 12.412 26.685

Συνολικά έσοδα / ( έξοδα)
περιόδου - - - 1.030 1.030

Ίδιες µετοχές - 33 - - 33

31 ∆εκεµβρίου 2008 12.532 - 1.774 13.442 27.748

1 Ιανουαρίου 2009 12.532 - 1.774 13.442 27.748

Συνολικά έσοδα / ( έξοδα)
περιόδου - - - 306 306

30 Ιουνίου 2009 12.532 - 1.774 13.748 28.054

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταµειακών ροών 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2009

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Όµιλος Εταιρεία

Σηµ.

1.01-

30.06.2009

1.01-

30.06.2008

1.01-

30.06.2009

1.01-

30.06.2008

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζηµίες) πρό φόρων (132) 1.754 564 1.547

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 7,8,9 1.333 1.100 1.273 1.053

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (83) (119) (83) (119)

Προβλέψεις 427 (117) 405 347

Κέρδος απο πώληση παγίων στοιχείων (13) - (13)

Κέρδος απο πώληση συµµετοχών - (34) - (34)

Πιστωτικοί τόκοι (199) (430) (184) (415)

Συναλλαγµατικές διαφορές (44) 117 (78) 114

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.281 1.495 1.258 1.311

Μεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης:
Αύξηση / (µείωση) αποθεµάτων 1.783 (1.032) 2.005 (933)

Αύξηση/ (µείωση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων 17.099 (4.122) 15.713 (4.319)

Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων) (8.936) 1.464 (8.053) 692

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.053) (1.218) (1.201) (937)

Καταβεβληµένος φόρος εισοδήµατος (237) (277) (222) (254)

Σύνολο (εκροών)/εισροών από λειτουργικές

δραστηριότητες 11.490 (1.419) 11.384 (1.947)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων 7,9 (1.817) (1.823) (1.781) (1.790)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 121 5 121 5

Αύξηση επενδύσεων σε θυγατρικές - - - (50)

Πώληση ιδίων µετοχών - 76 - 76

Τόκοι εισπραχθέντες 199 196 184 181

Έσοδα από πώληση λοιπών επενδύσεων - - - -

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (1.497) (1.546) (1.476) (1.578)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων απο χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια) (119) (78) (112) (70)

Μερίσµατα πληρωθέντα - - - -

Επιχορηγήσεις 38 79 38 79

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.484 3.389

Εξοφλήσεις δανείων (11.938) - (11.665) -

Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (12.019) 3.485 (11.739) 3.398

Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα

και ισοδύναµα χρήσεως (2.026) 520 (1.831) (127)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 6.034 4.129 5.250 3.623

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 4.008 4.649 3.419 3.496

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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1. Γενικές Πληροφορίες

Η µητρική εταιρεία του Οµίλου CYCLON ΕΛΛΑΣ («ο Όµιλος») είναι η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Ανώνυµη
Βιοµηχανική Εταρεία Επεξεργασίας και Εµπορίας Λιπαντικών & Πετρελαιοειδών («η Εταιρεία»), η οποία είναι
ανώνυµη εταιρεία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα τον
Ασπρόπυργο Αττικής, Λ.Μεγαρίδος 124, ΤΚ 19 300. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των λιπαντικών
και πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες της αφορούν εµπορία καυσίµων και εµπορία λιπαντικών.

Κύριοι µέτοχοι της CYCLON ΕΛΛΑΣ. Α.Ε. είναι:
• REPUBLIC BAY VENTURES (11,25%)

• ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. του Θεοδώρου (11,12%)

• ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. του Θεοδώρου (11,12%)

• GROVANIA LTD ( 9,17%)

Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της
για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2009, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς («∆ΠΧΑ»). Οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες παρουσιάζονται στη σηµείωση 10. Η
σηµαντικότερη από τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου είναι η ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην
εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, µε έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, Λ.Μεγαρίδος 124, ΤΚ
19 300.

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλος.

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατέυονται στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η ηλεκτρονική
διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.cyclon.gr

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2009 είναι 291
άτοµα και 213 άτοµα αντίστοιχα (31.12.2008: Όµιλος 295 άτοµα, Εταιρεία 214 άτοµα).

Οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2009 έχουν
εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 27η Αυγούστου 2009.

2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ)

και διερµηνιών.

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

Ιανουαρίου 2009.

α. Νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε ισχύ από 1
η
Ιανουαρίου 2009.

Η υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων προτύπων και διερµηνειών σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2009 είτε δεν
σχετίζονται µε τη δραστηριότητα του οµίλου είτε δεν επιφέρουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές µε ουσιώδεις
συνέπειες επί των γνωστοποιηθέντων οικονοµικών µεγεθών τρέχουσας και προηγούµενης χρήσης.



Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Σελίδα 25 από 47

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)

β. Νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα µη εισέτι σε ισχύ.

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

3. Βασικές Λογιστικές Αρχές

3.1. ∆ήλωση Συµµόρφωσης

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

3.2. Αρχή του Ιστορικού Κόστους

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

3.3. Βάση ενοποίησης

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

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης µιας
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα
συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή. Τα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που
αποκτώνται σε µία εξαγορά επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού
συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν,
καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί
µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.

Ολες οι εταιρείες του οµίλου έχουν την ίδια ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.

Ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών
του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή
παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σε κόστος κτήσεως.
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3.4. Αναγνώριση Εσόδων

Τα έσοδα µετρούνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει
ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της
επιχείρησης και τα οποία περιλαµβάνουν τελωνιακούς φόρους, ενώ δεν περιλαµβάνουν εκπτώσεις και ΦΠΑ που
σχετίζονται µε πωλήσεις. Τα ενδοεταιρικά έσοδα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων
γίνεται ως εξής:

(α) Πωλήσεις

Οι πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.

(β) Τόκοι
Έσοδα από τόκους θεωρούνται τα δεδουλευµένα, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη το
ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρµόζεται το οποίο είναι το επιτόκιο που
προεξοφλεί ακριβώς τις µελλοντικές ταµειακές εισροές κατά την αναµενόµενη ζωή του οικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία του αυτού του στοιχείου.

(γ) Μερίσµατα
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την στιγµή που θεµελιώνεται το δικαίωµα
είσπραξής τους.

(δ) Μισθώµατα
Το εισόδηµα από µισθώµατα λειτουργικής µίσθωσης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε βάση την σταθερή
µέθοδο κατά την διάρκεια της σχετικής µίσθωσης.

3.5. Αναφορά κατά τοµέα δραστηριότητος

Η δραστηριότητα της εταιρείας είναι ενιαία, δεν συντίθεται από επί µέρους δραστηριότητες µε ιδιαίτερα
οικονοµικά χαραστηριστικά και παρακολουθείται µέσω αντίστοιχης ενιαίας διοικητικής πληροφόρησης. Το
σύνολο σχεδόν του κύκλου εργασιών προέρχεται εντός της Ελληνικής επικράτειας µε µικρό ποσοστό να
προέρχεται από την δράστηριότητα των θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό (9%). Τα έσοδα προέρχονται από
µεγάλο αριθµό πελατών, κατανέµονται ανά πελάτη σε ποσοστά που ουδένα εξ΄αυτών δεν υπερβαίνουν το 10%.

3.6. Μετατροπή ξένων νοµισµάτων

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το
νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των νοµισµατικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού,
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα
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(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 περιόδου (εκτός εάν η µέση ισοτιµία δεν

είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευµένης επίδρασης των ισοτιµιών που ίσχυαν κατά τις ηµεροµηνίες των
συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ίσχυαν τις
ηµεροµηνίες των συναλλαγών) και

(3) Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων και µεταφέρονται
στα αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών.

3.7. Παροχές κατά την συνταξιοδότηση του προσωπικού

(α) Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδό του από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, όσο
και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα
αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και
το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο
αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και
είναι πάνω ή κάτω του µεγαλύτερου από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης ή του 10% της
εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον
αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος
εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος
προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.

(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την
απασχόληση εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα
απόλυσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού
της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναµία στον προσδιορισµό του αριθµού
εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών
ως ενδεχόµενη υποχρέωση.

3.8. Φορολογία

Ο φόρος εισοδήµατος της µητρικής εταιρείας και του συνόλου των ελληνικών θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου
υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως µε τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
(25% για τις χρήσεις 2008, 2009). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ως
αυτά αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις διότι δεν περιλαµβάνονται έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν
φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε
φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά.
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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.

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλα τις πρόσκαιρες φορολογικές
διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθµό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα
κέρδη και συµψηφιστεί µε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση.

Τα ποσά των αναβαλλόµενων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται κατά την ηµεροµηνία του
εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί, συνεκτιµώντας νέα δεδοµένα και συγκυρίες που
επιδρούν στην διαθεσιµότητα µελλοντικών φορολογητέων κερδών για αξιοποίηση τούτων.

Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά φορολογίας που αναµένεται να ισχύουν στην χρήση
κατά την οποία ανακύπτει η φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα
αποτελέσµατα πλήν της περίπτωσης που συνδέεται µε ποσά που µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια οπότε και ο
φόρος έχει την ίδια λογιστική µεταχείριση.

3.9. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια κατά την 31.12.2004 αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερες αποκτήσεις
επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµία αποµείωσης. Το κόστος
κτήσεως περιλαµβάνει και όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων.

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στον Όµιλο και το κόστος
τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα
της χρήσεως που πραγµατοποιούνται.

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε τη
σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των στοιχείων πάγιου
ενεργητικού είναι ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗ
ΖΩΗ

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

Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε τέλος
χρήσεως και προσαρµόζονται, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων
υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα
αποτελέσµατα.

Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός ενσώµατου πάγιου
καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης
αξίας του και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης.



Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Σελίδα 29 από 47

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)

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.

3.11. Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη
της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των
ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι
αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις
υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται
στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική
µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της
διάρκειας µίσθωσής τους, εκτός όπου υπάρχει η λογική βεβαιότητα ότι ο Όµιλος θα αποκτήσει κυριότητα των
παγίων στη λήξη της µίσθωσης.

3.12. Λειτουργικές Μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Τα πληρωτέα µισθώµατα σε περίπτωση λειτουργικής µίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα µε βάση τη
σταθερή µέθοδο σύµφωνα κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης.

3.13. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνεται το λογισµικό του Οµίλου, εµπορικό σήµα και δικαιώµατα
εκµετάλλευσης πρατηρίων καυσίµων.

Αυτά εµφανίζονται στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται ανάλογα µε την εκτιµώµενη από την Εταιρεία
ωφέλιµη ζωή τους, όσον αφορά το λογισµικό και το σήµα και µε την περίοδο που η Εταιρεία έχει το δικαίωµα
εκµετάλλευσης όσον αφορά τα πρατήρια καυσίµων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΩΜΑΤΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΩΦΕΛΙΜΗ

ΖΩΗ

Λογισµικό 4-5
Εµπορικό σήµα 5
∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης 5



Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Σελίδα 30 από 47

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)

3.14. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της εταιρείας επενεξετάζει τη λογιστική αξία των ασώµατων και
ενσώµατων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίσει αν τυχόν τα περιουσιακά στοιχεία της έχουν υποστεί
αποµείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 30.06.2009

3.15. Αποθέµατα

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης τους και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος αντιπροσωπεύει τα άµεσα αναλωθέντα υλικά και όπου συντρέχει η
περίπτωση, τα άµεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται
προκειµένου να φτάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο
του σταθµισµένου µέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντικατοπτρίζει την κατ΄εκτίµηση τιµή πώλησης
αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης.

3.16. Πελάτες

Οι πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και εν συνεχεία αποτιµώνται συνεκτιµώντας την
παρούσα αξία τους υπολογισµένης βάσει του πραγµατικού επιτοκίου. Αποµείωση αναγνωρίζεται όταν υπάρχει
αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους
συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.

Για πελάτες που κρίνονται επισφαλείς διενεργείται ισόποση πρόβλεψη η οποία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα
της χρήσης εντός της οποίας οι αντίστοιχοι πελάτες απέκτησαν τον χαρακτηρισµό των επισφαλών.

3.17. Επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους.

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε µεταβατικούς λογαριασµούς και αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται ως έσοδα στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο σύµφωνα µε την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των
σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

3.18. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

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



Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Σελίδα 31 από 47

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)

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 ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και
επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης.

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

(β) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές,
τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαµβάνονται
στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία
ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές
και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη
τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν
την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12
µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού.

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και
η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το
δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία
αυτά πωληθούν ή υποστούν αποµείωση. Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω
αποτελεσµάτων.
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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. ∆άνεια τραπεζών

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το δικαίωµα να αναβάλλει
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

3.22. Μερίσµατα

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

3.23. Πιστωτές

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

3.24. Κόστος δανεισµού

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

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο
ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται
από τη ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν
εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση.

(α) Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται εξαιτίας
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή µετρητών από εργασίες του Οµίλου είναι ουσιαστικά
ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία
που να φέρουν τόκο. Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά µε το µη βραχυπρόθεσµο δανεισµό
του. Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών από επιτόκια. Η
διεύθυνση του Οµίλου παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Ο Όµιλος δεν έχει
σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Ο Όµιλος εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν
ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε
συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και ο Όµιλος εφαρµόζει διαδικασίες
που περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό
οργανισµό.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά
ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Ο Όµιλος εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την
ελαχιστοποίηση

τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε
υψηλή ρευστότητα και µε το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε εξασφαλισµένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων κυµαίνεται λόγω
αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές
συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το
νόµισµα αποτίµησης του Οµίλου. Τα κυριότερο νόµισµα σε όγκο συναλλαγών του Οµίλου εκτός του Ευρώ είναι
το ∆ολάριο Ηνωµένων Πολιτειών. Η διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου γίνεται κυρίως µε τη
µεγιστοποίηση της φυσικής αντιστάθµισης µέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και εισροών – εκροών σε ∆ολάρια
Ηνωµένων Πολιτειών. Η διεύθυνση του Οµίλου παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες
σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
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5. Προσδιορισµός των εύλογων αξιών

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα), που διαπραγµατεύονται
σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια) προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή
προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης.

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται
µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού.

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την
πραγµατική τους αξίας. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής
τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών
που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για
τον Όµιλο για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.

6. Ουσιώδεις κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Ο Όµιλος προβαίνει σε
εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων.

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και
υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του
φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει το φόρο
εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.

7. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Όµιλος

Οικόπεδα –

κτίρια

Μηχ/κός

εξοπλισµός

Mεταφορικά

µέσα

Έπιπλα και

λοιπός

εξοπλισµός

Προκαταβολές

για αγορά

παγίων και πάγια

υπό κατασκευή Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 19.431 13.357 1.966 4.583 896 40.233

Συν/κες ∆ιαφορές - - (3) (1) - (4)

Προσθήκες 658 1.202 782 646 259 3.547

Πωλήσεις (215) (13) (89) (55) - (372)

Μεταφορά 527 44 30 172 (773) -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 20.401 14.590 2.686 5.345 382 43.404

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 1.431 3.144 1.088 2.918 - 8.581

Συν/κες ∆ιαφορές - - 1 - - 1

Αποσβέσεις 632 856 261 460 - 2.209

Πωλήσεις - (7) (77) (55) - (139)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 2.063 3.993 1.273 3.323 - 10.652

Αναπόσβεστη αξία

31 ∆εκεµβρίου 2008 18.338 10.597 1.413 2.022 382 32.752
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Οικόπεδα –

κτίρια

Μηχ/κός

εξοπλισµός

Mεταφορικά

µέσα

Έπιπλα και

λοιπός

εξοπλισµός

Προκαταβολές

για αγορά

παγίων και πάγια

υπό κατασκευή Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 20.401 14.590 2.686 5.345 382 43.404

Συν/κες ∆ιαφορές - - (5) (1) - (6)

Προσθήκες 1.064 452 6 237 39 1.798

Πωλήσεις - (131) - (1) - (132)

Μεταφορά 25 101 - - (126) -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 21.490 15.012 2.687 5.580 295 45.064

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 2.063 3.993 1.273 3.323 - 10.652

Συν/κες ∆ιαφορές - - (1) - - (1)

Αποσβέσεις 343 452 175 231 - 1.201

Πωλήσεις - (23) - (1) - (24)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 2.406 4.422 1.447 3.553 - 11.828

Αναπόσβεστη αξία

30 Ιουνίου 2009 19.084 10.590 1.240 2.027 295 33.236

Εταιρεία

Οικόπεδα -

κτίρια

Μηχ/κός

εξοπλισµός

Μεταφορικά

Μέσα

Έπιπλα και

λοιπός

εξοπλισµός

Προκαταβολές

για αγορά

παγίων και

πάγια υπό

κατασκευή Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 18.283 13.316 1.754 4.297 896 38.546

Προσθήκες 658 1.202 601 570 259 3.290

Πωλήσεις (215) (13) (83) (47) - (358)

Μεταφορά 527 44 30 172 (773) -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 19.253 14.549 2.302 4.992 382 41.478

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 1.384 3.127 1.015 2.672 - 8.198

Αποσβέσεις 621 839 224 432 - 2.116

Πωλήσεις - (7) (71) (48) - (126)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 2.005 3.959 1.168 3.056 - 10.188

Αναπόσβεστη αξία

31 ∆εκεµβρίου 2008 17.248 10.590 1.134 1.936 382 31.290

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

κτίρια

Μηχ/κός

εξοπλισµός

Μεταφορικά

µέσα

Έπιπλα και

λοιπός

εξοπλισµός

Προκαταβολές

για αγορά

παγίων και

πάγια υπό

κατασκευή Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 19.253 14.549 2.302 4.992 382 41.478

Προσθήκες 1.064 446 - 232 39 1.781

Πωλήσεις - (131) - (1) - (132)

Μεταφορά 25 101 - - (126) -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 20.342 14.965 2.302 5.223 295 43.127

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 2.005 3.959 1.168 3.056 - 10.188

Αποσβέσεις 337 446 145 225 - 1.153

Πωλήσεις - (23) - (1) - (24)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 2.342 4.382 1.313 3.280 - 11.317

Αναπόσβεστη αξία

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 18.000 10.583 989 1.943 295 31.810

Τα πάγια (µεταφορικά µέσα και τεχνολογικός εξοπλισµός) τα οποία χρησιµοποιεί η Εταιρεία και ο Οµιλος µε
χρηµατοδοτική µίσθωση έχουν ως εξής:

Όµιλος

30.06.2009 31.12.2008

Κόστος 1.150 1.238

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (536) (748)

Αναπόσβεστη αξία 614 490

Εταιρεία

30.06.2009 31.12.2008

Κόστος 1.090 1.178

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (508) (726)

Αναπόσβεστη αξία 582 452

Η Εταιρεία και κατά συνέπεια ο Όµιλος έχει υποθηκεύσει γήπεδα, κτίρια και µηχανολογικό εξοπλισµό ως
εγγύηση για τραπεζικά δάνεια που χορηγήθηκαν στον Όµιλο, για το συνολικό ποσό των € 24.000 χιλ.

(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά
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8. Επενδύσεις σε ακίνητα

Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκµισθώνει τρία ιδιόκτητα πρατήρια καυσίµων σε τρίτους τα οποία έχουν ως εξής:

30.06.2009 31.12.2008

Αξία 2.054 2.054
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (43) (39)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2008 2.011 2.015

9. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Όµιλος Εταιρεία

Λογισµικό Σήµατα ∆ικαιώµατα Σύνολο Λογισµικό Σήµατα ∆ικαιώµατα Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 272 150 22 444 226 150 22 398

Συν/κές διαφορές (1) - - (1) - - - -

Προσθήκες 876 - - 876 795 - - 795

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

2008 1.147 150 22 1.319 1.021 150 22 1.193

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 205 60 18 283 169 62 16 247

Αποσβέσεις 156 30 6 192 146 30 6 182

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

2008 361 92 22 475 315 92 22 429

Αναπόσβεστη αξία
31 ∆εκεµβρίου 2008 786 58 - 844 706 58 - 764

Όµιλος Εταιρεία

Λογισµικό Σήµατα ∆ικαιώµατα Σύνολο Λογισµικό Σήµατα ∆ικαιώµατα Σύνολο

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

Προσθήκες 19 - - 19 - - - -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 1.167 150 22 1.339 1.021 150 22 1.193

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

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

Αποσβέσεις 113 15 3 128 101 15 - 116

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 474 107 22 603 416 107 22 545

Αναπόσβεστη αξία

30 Ιουνίου 2009 692 43 - 735 605 43 - 648

(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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10. Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις

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

Επωνυµία Έδρα

Ποσοστό

άµεσης και

έµµεσης

συµµετοχής

Αξία ∆ραστηριότητα

Ετος

ίδρυσης/

κτήσης

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. Αθήνα 100% 700
Σύστηµα Εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων

1998

ΚΕΠΕ∆ Α.Ε. Αθήνα 90% - (1)
Σύστηµα Εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών

λιπαντικών
2002

ΕΛΤΕΠΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Αθήνα 100% -
Συλλογή και εµπόριο
χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων

1999

ARCELIA
HOLDINGS LTD

Κύπρος 100% 1.630 (2) Εταιρεία συµµετοχών 2006

BULVARIA
AUTOMOTIVE

PRODUCTS OOD
Βουλγαρία

100%
-µέσω της

Arcelia
- (2) Εµπόριο ορυκτελαίων 2006

CYROM Ρουµανία

100%
-µέσω της

Arcelia
- (2) Εµπόριο ορυκτελαίων 2007

CYTOP AE Αθήνα 100% 100 (3)
Συλλογή και εµπόριο
χρησιµοποιηµένων
ορυκτελαίων

2008

ΣΟΥΣΑΚΙ Αθήνα 30% 33 (4)
Παραγωγή και εµπορία
ηλεκτρικής ενέργειας

2008

Σύνολα 2.463

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

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

(3) Η CYTOP AE ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2008.
(4) Η συγγενής εταιρεία συστάθηκε την 20 Νοεµβρίου 2008 και δεν έχει αρχίσει ακόµη δραστηριότητα.

Περιελήφθη στις για πρώτη φορά στις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2008
στο κόστος κτήσης της.

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Όµιλος Εταιρεία

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Προκαταβληθέντα ενοίκια 994 849 994 849
Γραµµάτια εισπρακτέα - εµπορευµατικές
πιστώσεις 3.362 3.364 3.362 3.364

Επιταγές εισπρακτέες 121 398 121 398

Εγγυήσεις 203 181 189 167

Σύνολο 4.680 4.792 4.666 4.777

(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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Κυκλοφορούν ενεργητικό

Όµιλος Εταιρεία

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Πελάτες 22.226 29.582 20.829 27.238

Συναλλαγµατικές 1.283 953 1.283 953

Επιταγές 13.134 20.859 13.028 20.696

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (3.062) (6.950) (3.062) (6.950)

Τελικές εµπορικές απαιτήσεις 33.581 44.444 32.078 41.937

Απαιτήσεις από θυγατρικές - - 1.677 1.038

Λοιπές απαιτήσεις 6.792 13.094 5.259 11.819

Σύνολο 40.373 57.538 39.014 54.794

Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που λήφθηκαν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας ανέρχεται την
30.06.2009 σε € 1.163 (31.12.2008: € 777).

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες δεν διαφέρει σηµαντικά από τη λογιστική αξία. ∆εν υπάρχει
σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου.

12. Αποθέµατα

Όµιλος Εταιρεία

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Εµπορεύµατα 2.414 1.913 1.742 1.463

Πρώτες ύλες 2.792 3.517 2.792 3.517

Έτοιµα προϊόντα 2.472 4.031 2.472 4.031

Μείον: προβλέψεις αποµείωσης (166) (166) (166) (166)

Σύνολο 7.512 9.295 6.840 8.845

13. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Όµιλος Εταιρεία

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 36 56 24 48

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 3.972 5.978 3.395 5.202

Σύνολο 4.008 6.034 3.419 5.250

(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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14. Μετοχικό Κεφάλαιο

Αριθµός µετοχών

Μετοχικό

Κεφάλαιο

Αξία κτήσεως

Ιδίων µετοχών Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 26.554.430 12.532 (75) 12.457

Ίδιες µετοχές που πουλήθηκαν 110.410 - 75 75

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 26.664.840 12.532 (75) 12.532

Ίδιες µετοχές που πουλήθηκαν - - - -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 26.664.840 12.532 - 12.532

Η ονοµαστική αξία της κάθε µετοχής είναι € 0,47 (2008: € 0,47). Η Εταιρεία δεν προέβη σε αγορά ή πώληση
ιδίων µετοχών κατά τη διάρκεια του 2009.

15. Αποθεµατικά

Όµιλος

Τακτικά

αποθεµατικά

Ειδικά

αφορολόγητα
αποθεµατικά Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 565 1.543 4 2.112

Προσθήκες / (Μειώσεις) - - 1 1

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 565 1.543 5 2.113

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 565 1.543 5 2.113

Προσθήκες / (Μειώσεις) - - (8) (8)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 565 1.543 (3) 2.105

Εταιρεία

Τακτικά

αποθεµατικά

Ειδικά

αφορολόγητα
αποθεµατικά Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 562 1.212 - 1.774

Προσθήκες / (Μειώσεις) - - - -

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 562 1.212 - 1.774

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 562 1.212 - 1.774
Προσθήκες / (Μειώσεις) - - - -

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 562 1.212 - 1.774

(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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Τακτικό Αποθεµατικό

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

Ειδικά αφορολόγητα Αποθεµατικά

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

16. Τραπεζικά δάνεια

Όµιλος Εταιρεία

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικά δάνεια - 134 - -

Οµολογιακό δάνειο - 16.000 - 16.000

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 601 611 594 594

Σύνολο µακροπρόθεσµου δανείσµού 601 16.745 594 16.594

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικά δάνεια 15.367 22.930 14.748 22.413

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 119 231 107 219

Οµολογιακό ∆άνειο (πληρωτέο εντός της επόµενης χρήσης) (16α) 16.000 4.000 16.000 4.000

Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανείσµου 31.486 27.161 30.855 26.632

Σύνολο τραπεζικού δανεισµού 32.087 43.906 31.449 43.226

Οι εύλογες αξίες των δανείων του Οµίλου είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους.

(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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16
α
Οµολογιακό δάνειο

Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αφορούν κυρίως οµολογιακό δάνειο αρχικού ύψους 20.000.000 ευρώ που
σύνηψε η εταιρεία στις 7.04.2005. Σκοπός του δανείου ήταν η αναδιάρθρωση των βραχυπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Είναι µε εµπράγµατες εγγυήσεις – υποθήκη 24.000.000 ευρώ επί
των εγκαταστάσεων του ∆ιυλιστηρίου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το βασικό επιτόκιο καθορίστηκε
κυµαινόµενο, βασιζόµενο σε εξάµηνο Euribor συν 1,7%.Το υπόλοιπο του κεφαλαίου (16.000.000 ευρώ) του
Οµολογιακού δανείου θα εξοφληθεί την 7.04.2010. Οργανώτρια και διαχειρίστρια τράπεζα του οµολογιακού
δανείου είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγµατεύσεις για αναχρηµατοδότηση
των δανείων.

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Όµιλος Εταιρεία
Χρηµατοδοτικά Μισθώµατα - ελάχιστες πληρωµές
µισθωµάτων 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Έως 1 έτος 168 291 151 274

Από 1 έως 5 έτη και όχι πέραν της πενταετίας 640 669 634 653

Σύνολο 808 960 785 927

Μελλοντικές Χρηµατοοικονοµικές Χρεώσεις σε
Χρηµατοδοτικά Μισθώµατα (88) (118) (84) (114)

Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε Χρηµατοδοτικά
Μισθώµατα 720 842 701 813

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται παρακάτω:

30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008

Έως 1 έτος 119 231 107 219

Από 1 έως 5 έτη και όχι πέραν της πενταετίας 601 611 594 594

Σύνολο 720 842 701 813

17. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Όµιλος Εταιρεία

30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008

Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων (529) (651) (529) (651)

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων (553) (422) (535) (398)

Πιστωτικοί τόκοι 85 52 70 49

Έσοδα συµµετοxών - - - 171
Κέρδη/(Ζηµιές) από συναλλαγµατικές
διαφορές 44 (117) 78 (114)

Κέρδη απο πώληση χρεογράφων - 34 - 34

Εξοδα από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (16) (16) (15) (13)
Χρηµατοικονοµικά εσοδα/(έξοδα) από
εµπορευµατικές πιστώσεις 57 23 57 23

Λοιπά χρηµατοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) (126) (66) (122) (77)

Σύνολο (1.038) (1.163) (996) (976)

(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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18. Φόρος εισοδήµατος

Όµιλος Εταιρεία

30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008

Φόρος εισοδήµατος περιόδου (205) (465) (205) (437)

Αναβαλλόµενος φόρος (90) (12) (53) 7

Σύνολο (295) (477) (258) (430)

19. 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. Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα
παρακάτω:

Όµιλος

Αναπροσαρµογή

παγίων

Αντιλ. εξόδων

πολυετούς

απόσβεσης

Αποτίµηση

απαιτήσεων

Χρηµατοδ.

Μισθώσεις

Πρόβλεψη

αποζηµ.

προσωπικού

Λοιπές Συνολο

Υπόλοιπο 31.12.2007 4.245 107 (96) (122) (1.043) 870 3.962

Χρέωση/(Πίστωση)
αποτελεσµάτων (70) 26 77 (99) 75 (65) (56)

Χρέωση/(Πίστωση)
αναβαλ. φόρου
(περαίωση χρήσεων) - - - - - (396) (396)

Υπόλοιπο 31.12.2008 4.175 133 (19) (221) (968) 409 3.510

Χρέωση/(Πίστωση)
αποτελεσµάτων (89) 18 27 1 22 112 90

Υπόλοιπο 30.06.2009 4.086 151 8 (220) (946) 521 3.601

Εταιρεία

Αναπροσαρµογή

παγίων

Αντιλ. εξόδων

πολυετούς

απόσβεσης

Αποτίµηση

απαιτήσεων

Χρηµατοδ.

Μισθώσεις

Πρόβλεψη

αποζηµ.

προσωπικού Λοιπές Συνολο

Υπόλοιπο 31.12.2007 4.236 110 (96) (99) (988) 449 3.612

Χρέωση/(Πίστωση)
αποτελεσµάτων (69) 24 77 (104) 117 37 82

Χρέωση/(Πίστωση)
αναβαλ. φόρου
(περαίωση χρήσεων) - - - - - (360) (360)

Υπόλοιπο 31.12.2008 4.167 134 (19) (203) (871) 126 3.334

Χρέωση/(Πίστωση)
αποτελεσµάτων (89) 17 27 28 16 54 53

Υπόλοιπο 30.06.2009 4.078 151 8 (175) (855) 180 3.387

Στις λοιπές απαιτήσεις / υποχρεώσεις περιλαµβάνεται πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 300
και €180 που αφορούν τον Οµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.

(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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20. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Όµιλος Εταιρεία

30.06.2008 31.12.2008 30.06.2008 31.12.2008

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 72 74 72 72

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 25.108 33.906 24.149 32.026

Σύνολο 25.180 33.980 24.221 32.098

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Όµιλος Εταιρεία

30.06.2008 31.12.2008 30.06.2008 31.12.2008

Προµηθευτές 20.456 25.388 20.008 24.421

Προκαταβολές πελατών 978 1.223 852 655

Μερίσµατα πληρωτέα 22 39 22 39

Ποσά οφειλόµενα σε θυγατρικές (σηµ.24) - - - 37

∆εδουλευµένα έξοδα 233 444 161 372

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 2.582 2.814 2. 407 2.575

Λοιπές υποχρεώσεις 837 3.998 699 3.927

Σύνολο 25.108 33.906 24.149 32.026

21. Κέρδη ανά µετοχή

Όµιλος Εταιρεία

30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008

Βασικά και Μειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή

(€ ανά µετοχή)

Κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους της
µητρικής (161) 1.274 306 1.117

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 26.664.840 26.573.728 26.664.840 26.573.728
Βασικά και Μειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή

(€ ανά µετοχή) (0,0061) 0,0480 0,0115 0,0420

22. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

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

1. ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έως 31.12.2007
2. ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. έως 31.12.2007
3. ΚΕΠΕ∆ Α.Ε από την σύστασή της το 2003 δεν έχει ελεγχθεί από

φορολογικές αρχές

4. ΕΛΤΕΠΕ-ΚΟΙΝ/ΞΙΑ έως 31.12.2007

Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση των υποχρεώσεων του Οµίλου και της
Εταιρείας ανέρχεται την 30.06.2009 σε € 16.025 Αντίστοιχα την 31.12.2008 το ποσό ανερχόταν σε
€ 11.355.

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων του Οµίλου είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους.

(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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23. 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 ΚΕΠΕ∆ Α.Ε. Σύµφωνα µε
τους όρους του προγράµµατος αυτού οι εργαζόµενοι δικαιούνται εφάπαξ επιδόµατος το οποίο είναι συνάρτηση
του τελικού µισθού κατά της ηλικίας συνταξιοδότησης τους (κατά µέσο όρο µεταξύ 55 και 58 ετών) και των ετών
προυπηρεσίας 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. ∆εν 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 ∆εκεµβρίου 2008 και µε εκτίµηση για το 2009 από ανεξάρτητο
αναγνωρισµένο αναλογιστή.

24. 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 εισπράξεις για τον Όµιλο και την Εταιρεία από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων ανέρχονται σε
€ 4.478 και οι ελάχιστες πληρωµές από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων ανέρχονται σε € 5.269.

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 αναλύονται κατωτέρω:

2009

1.1 – 30.06.2009 30.06.2009

ΠΩΛΗΣΕΙΣ &

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 58 1.252 734 -
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε 6 - 4 -
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 1 - 175 -
BULVARIA LTD 667 - 354 -
CYROM SRL 368 - 408 -
CYTOP 2 - 2 -

ΣΥΝΟΛΟ 1.102 1.252 1.677 -

(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
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2008

1.1 – 30.06.2008 31.12.2008

ΠΩΛΗΣΕΙΣ &

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΛΟΙΠΑ

ΕΣΟ∆Α

ΕΣΟ∆Α

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 54 - 1.545 21 -
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε 6 - 18 - 24
ΕΛΤΕΠΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 170 - 170 13
BULVARIA 1.605 - - 269 -
CYROM 748 - - 578 -

ΣΥΝΟΛΟ 2.415 170 1.563 1.038 37

Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών στα συνδεδεµένα µέρη (θυγατρικές εταιρείες) έγιναν σύµφωνα µε την
υιοθετηµένη τιµολογιακή πολιτική του Οµίλου. Τα οφειλόµενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν µε
καταβολή µετρητών. Καµµία εγγύηση δεν έχει δοθεί ή ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Επίσης, δεν έχει
κριθεί απαραίτητη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα πρόσωπα.

26. Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών και Μελών του ∆.Σ.

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

30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008

Αµοιβές Μελών ∆.Σ. 275 270 193 174
Αµοιβές
∆ιευθυντικών
Στελεχών 12 12 12 12

287 282 205 186

27. Έξοδα ανά κατηγορία

Όµιλος Εταιρεία

1.01- 30.06.2009 1.01- 30.06.2008 1.01- 30.06.2009 1.01- 30.06.2008

Μισθοδοσία 5.813 6.113 4.786 5.173

Αποσβέσεις  (Σηµ. 6 - 8) 1.333 1.100 1.273 1.053

Εξοδα διαφήµισης και προώθησης 199 414 139 351

Ενοίκια 773 716 707 624

Εξοδα µεταφορών 2.754 2.431 2.672 2.346

Αναλώσεις α&β υλών και υλικών
συσκευασίας

8.034 14.063 8.034 14.063

Κόστος πωληθέντων αποθεµάτων 148.863 154.560 148.655 154.936

Αµοιβές & παροχές τρίτων 1.572 1.756 1.396 1.560

Λοιπά έξοδα 4.433 2.132 4.101 2.103

Σύνολο κόστους πωληθέντων,

διοίκησης και διάθεσης 173.774 183.285 171.763 182.209

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



Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Σελίδα 47 από 47

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)

Όµιλος Εταιρεία

1.01- 30.06.2009 1.01- 30.06.2008 1.01- 30.06.2009 1.01- 30.06.2008

Μισθοί και ηµεροµίσθια 4.246 4.445 3.479 3.729

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.256 1.209 1.053 1.029

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα 99 362 59 322

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων
καθορισµένων παροχών / εισφορών 212 97 195 93

Σύνολο 5.813 6.113 4.786 5.173

Ο µέσος όρος προσωπικού των εταιρειών του Οµίλου το 2009 και 2008 είχε ως εξής:
2009 2008

Εταιρεία 213 214
Όµιλος 291 295

28. Άλλα λειτουργικά έσοδα (καθαρά)

Όµιλος Εταιρεία

1.01- 30.06.2009 1.01- 30.06.2008 1.01- 30.06.2009 1.01- 30.06.2008

Έσοδα υπηρεσιών αποθήκευσης 854 797 854 797

Ενοίκια 338 384 400 460

Επιχορηγήσεις 83 74 83 74

Έσοδα µεταφορών 307 389 307 308

Έσοδα από επισφαλείς πελάτες - - - -

Λοιπά έσοδα / ( έξοδα) 338 207 336 214

Σύνολο 1.920 1.851 1.980 1.853

29. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27.08.2009

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

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ
Α∆Τ. ΑΕ 552587 Α∆Τ. Λ034405 Α∆Τ. ΑΕ 537043

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 36417 Α’ ΤΑΞΗΣ



Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ:  www.cyclon.gr 
Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí: 27 Áõãïýóôïõ 2009 
Íüìéìïò åëåãêôÞò : Óôõëéáíüò ÊïõñôÝëëáò 
ÅëåãêôéêÞ åôáéñåßá : Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò Ìïõñ Óôçâåíò Á.Å. 
Ôýðïò Ýêèåóçò åðéóêüðçóçò : Ìå óýìöùíç ãíþìç 

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÈÅÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë.€)

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
30 Éïõí 2009 31 Äåê 2008 30 Éïõí 2009 31 Äåê 2008

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá 33.236 32.752 31.810 31.290 

Åðåíäýóåéò óå áêßíçôá 2.011 2.015 2.011 2.015 

¢õëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 735 844 648 764 

ËïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 5.180 5.292 7.129 7.240 

ÁðïèÝìáôá 7.512 9.295 6.840 8.845 

ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 40.373 57.538 39.014 54.794 

ËïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá 4.008 6.034 3.419 5.250 
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 93.055 113.770 90.871 110.198 
ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ

Ìåôï÷éêü êåöÜëáéï 12.532 12.532 12.532 12.532 

ËïéðÜ óôïé÷åßá Éäßùí Êåöáëáßùí 15.589 15.758 15.522 15.216 

Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí éäéïêôçôþí ìçôñéêÞò (á) 28.121 28.290 28.054 27.748 

Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò (â) 22 24 - -
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí (ã) = (á)+(â) 28.143 28.314 28.054 27.748
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò 601 16.745 594 16.594 

ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 7.717 7.644 7.219 7.198 

Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò 31.486 27.161 30.855 26.632 

ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 25.108 33.906 24.149 32.026 
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (ä) 64.912 85.456 62.817 82.450
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ÓÕÍÏËÏ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÙÍ (ã) + (ä) 93.055 113.770 90.871 110.198 
============== ============== ============== ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë.€) 

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ 

30 Éïõí 2009 30 Éïõí 2008 30 Éïõí 2009 30 Éïõí 2008
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 

(1/1/2009 êáé 1/1/2008 áíôßóôïé÷á) 28.314 26.082 27.748 25.526 

ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (171) 1.268 306 1.117

Éäéåò ìåôï÷Ýò - 42 - 42
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

28.143 27.392 28.054 26.685
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí ëÞîçò ÷ñÞóçò 

(30/06/2009 êáé 30/06/2008 áíôßóôïé÷á) 28.143 27.392 28.054 26.685 
============== ============== ============== ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë.€) - Ýììåóç ìÝèïäïò 

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ 
01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÊÝñäç ðñï öüñùí (óõíå÷éæüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò) 132 1.754 564 1.547 

ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá: 

ÁðïóâÝóåéò 1.333 1.100 1.273 1.053 

ÐñïâëÝøåéò 427 (117) 405 347 

ÁðïóâÝóåéò åðé÷ïñçãÞóåùí (83) (119) (83) (119) 

ÊÝñäç áðü ðþëçóç ðáãßùí (13) - (13) -

ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò (44) 117 (78) 114 

ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá,Ýîïäá,êÝñäç êáé æçìéÝò) 

åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (199) (464) (184) (449) 

×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá 1.281 1.495 1.258 1.311 

ÐëÝïí/ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ êßíçóçò 

Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 

Ìåßùóç/ (áýîçóç) áðïèåìÜôùí 1.783 (1.032) 2.005 (933) 

Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôÞóåùí 17.099 (4.122) 15.713 (4.319) 

(Ìåßùóç) / áýîçóç õðï÷ñåþóåùí (ðëçí äáíåéáêþí) (8.936) 1.464 (8.053) 692 

Ìåßïí: 

×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâåâëçìÝíá (1.053) (1.218) (1.201) (937) 

ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé (237) (277) (222) (254) 
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Óýíïëï (åêñïþí) / åéóñïþí áðü 

ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 11.490 (1.419) 11.384 (1.947) 
============== ============== ============== ==============

ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üõëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí (1.817) (1.823) (1.781) (1.790) 

ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé Üõëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí 121 5 121 5 

Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 199 196 184 181 

Ðþëçóç éäßùí ìåôï÷þí - 76 - 76 

Áýîçóç óõììåôï÷þí óå èõãáôñéêÝò - - - (50) 
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Óýíïëï (åêñïþí) / åéóñïþí áðü 
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) (1.497) (1.546) (1.476) (1.578) 

============== ============== ============== ==============

×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 

ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá / áíáëçöèÝíôá äÜíåéá - 3.484 - 3.389 

ÅîïöëÞóåéò õðï÷ñåþóåùí áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò 

ìéóèþóåéò (÷ñåùëýóéá) (119) (78) (112) (70) 

Åðé÷ïñçãÞóåéò 38 79 38 79 

ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí (11.938) - (11.665) -
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Óýíïëï (åêñïþí) / åéóñïþí áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) (12.019) 3.485 (11.739) 3.398 

ÊáèáñÞ (ìåßùóç) / áýîçóç óôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá 
êáé éóïäýíáìá ðåñéüäïõ (á) + (â) +(ã) (2.026) 520 (1.831) (127) 

============== ============== ============== ==============

ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò ðåñéüäïõ 6.034 4.129 5.250 3.623 
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò ðåñéüäïõ 4.008 4.649 3.419 3.496 
============== ============== ============== ==============

Áóðñüðõñãïò, 27 Áõãïýóôïõ 2009
Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ TOY  Ä.Ó. Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ

KAI ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÊÁÉ ÌÅËÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ
ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ð. ÊÏÍÔÁÎÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Â. ÌÐÁÑÔÆÙÊÁÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ È. ÊÏÕÑÊÏÕÍÁÓ

ÁÄÔ.ÁÅ 552587 ÁÄÔ. Ë034405 ÁÄÔ. ÁÅ 537043
ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 36417 Á  ÔÁÎÇÓ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÙÍ ÅÓÏÄÙÍ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë.€)

ÏÌÉËÏÓ
01.01 -30.06.2009 01.01 -30.06.2008 01.04 -30.06.2009 01.04 -30.06.2008

Êýêëïò åñãáóéþí 173.024 184.351 75.804 88.379 

ÌéêôÜ ÊÝñäç 10.019 12.376 4.862 6.544 

ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 1.170 2.917 367 1.327 

ÊÝñäç ðñï öüñùí 132 1.754 (255) 952 

ÊÝñäç / (Æçìßåò) ìåôÜ áðü öüñïõò (Á) (163) 1.277 (318) 669 

-ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò (161) 1.274 (315) 667 

-Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò (2) 3 (3) 2 

ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Â) (8) (9) - (8) 

ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Á) + (Â) (171) 1.268 (318) 661 

ÊáôáíÝìïíôáé óå : 

-ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò (169) 1.265 (315) 659 

-Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò (2) 3 (3) 2 
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

(171) 1.268 (318) 661 
============== ============== ============== ==============

ÊÝñäç/(Æçìßåò) ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ -âáóéêÜ (óå €) (0,0061) 0,0480 (0,0118) 0,0251 
ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 

êáé óõíïëéêþí áðïóâÝóåùí 2.503 4.017 1.034 1.905 

ÅÔÁÉÑÅÉÁ

01.01 -30.06.2009 01.01 -30.06.2008 01.04 -30.06.2009 01.04 -30.06.2008
Êýêëïò åñãáóéþí 171.343 182.879 75.103 87.640 

ÌéêôÜ ÊÝñäç 9.740 11.416 4.813 6.098 

ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé 

åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 1.560 2.523 706 1.124 

ÊÝñäç ðñï öüñùí 564 1.547 92 931

ÊÝñäç / (Æçìßåò) ìåôÜ áðü öüñïõò (Á) 306 1.117 60 673 

-ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò 306 1.117 60 673 

-Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò - - - -

ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Â) - - - -

ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Á) + (Â) 306 1.117 60 673 

ÊáôáíÝìïíôáé óå :

-ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò 306 1.117 60 673 
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

306 1.117 60 673
============== ============== ============== ==============

ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ -âáóéêÜ (óå €) 0,0115 0,0420 0,0022 0,0253 

ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 

êáé óõíïëéêþí áðïóâÝóåùí 2.833 3.576 1.344 1.681 

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 

1. ËïãéóôéêÝò áñ÷Ýò 
Å÷ïõí ôçñçèåß ïé ÂáóéêÝò ËïãéóôéêÝò Áñ÷Ýò ôïõ Éóïëïãéóìïý ôçò 31.12.2008, ðïõ åßíáé áõôÝò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôá Ä.Ë.Ð

êáé áêïëïõèïýíôáé ìå óõíÝðåéá. 

2. ÊÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ

Ôá êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ õðïëïãßóôçêáí âÜóåé ôïõ óõíïëéêïý óôáèìéóìÝíïõ áñéèìïý ìåôï÷þí. 

3. ÁíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò

Ïé áíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò ôçò ìçôñéêÞò êáé ôùí åíïðïéïýìåíùí èõãáôñéêþí åôáéñåéþí áíáöÝñïíôáé óôç óçìåßùóç 22

ôùí åíäéÜìåóùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí. 

4. Åíïðïéïýìåíåò èõãáôñéêÝò
Óôïé÷åßá ãéá ôéò èõãáôñéêÝò åôáéñåßåò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí åíïðïßçóç áíáöÝñïíôáé óôç óçìåßùóç 10 ôùí åíäéÜìåóùí

ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí. 

Äåí õðÞñîå ìåôáâïëÞ óôç ìÝèïäï åíóùìÜôùóçò ôùí åíïðïéïýìåíùí èõãáôñéêþí. 

Ç äéá÷åéñéóôéêÞ ðåñßïäïò ôùí åíïðïéïýìåíùí èõãáôñéêþí óõìðßðôåé ìå áõôÞ ôçò ìçôñéêÞò. 

5. ÕöéóôÜìåíá åìðñÜãìáôá âÜñç 

Åðß ôùí ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôçò Åôáéñåßáò êáé êáô' åðÝêôáóç ôïõ Ïìßëïõ, õößóôáíôáé åìðñÜãìáôá âÜñç ùò 

áêïëïýèùò : ¼ìéëïò êáé Åôáéñåßá: ÕðïèÞêç ðïóïý € 24.000 ÷éë. õðÝñ ôçò ÅÔÅ. 

6. Åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò Ïìßëïõ êáé Åôáéñåßáò 
Äåí õößóôáíôáé åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò äéêáóôéêþí Þ äéïéêçôéêþí ïñãÜíùí ðïõ íá åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ

åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç Þ ëåéôïõñãßá ôçò Åôáéñåßáò Þ ôïõ Ïìßëïõ. 

7. Áñéèìüò áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý

Áñéèìüò áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý : 

Åôáéñåßáò 213 (2008 : 214), Ïìßëïõ 291 (2008 : 295) 

8. Ãíùóôïðïßçóç óõíäåäåìÝíùí ìåñþí 
Ïìéëïò Åôáéñåßá

2009 2008 2009 2008
Åóïäá - - 1.102 2.585 

Åîïäá - - 1.252 1.563

ÁðáéôÞóåéò - - 1.677 1.038 

Õðï÷ñåþóåéò - - - 37 

ÁìïéâÝò äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí êáé ìåëþí ôçò äéïßêçóçò: 287 282 205 186 

ÁðáéôÞóåéò áðü äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò: - - - - 

Õðï÷ñåþóåéò ðñüò äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò: - - - - 

Ôá äéåôáéñéêÜ õðüëïéðá êáé ïé óõíáëëáãÝò ìåôáîý ôùí åôáéñåéþí ðïõ åíïðïéïýíôáé ìå ôçí ìÝèïäï ôçò ïëéêÞò åíïðïßçóçò

Ý÷ïõí áðáëåéöèåß.  

10. ÐñïâëÝøåéò 
Ôï ðïóü ôùí ðñïâëÝøåùí ðïõ Ý÷ïõí óùñåõôéêÜ äéåíåñãçèåß ãéá êÜèå ìéÜ áðü ôéò ðåñéðôþóåéò: 

Ïìéëïò Åôáéñåßá 

ÕðïèÝóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôç óçìåßùóç 6 - -

ÁíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò (óçìåßùóç 22 ôùí åíäéÜìåóùí 

ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí) 300 180 

ËïéðÝò ðñïâëÝøåéò - -

11. ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá 

Ôá ëïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá áöïñïýí óõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñÝò € 8 ÷éë. áðü ôéò åíïðïéïýìåíåò èõãáôñéêÝò åîùôåñéêïý. 

CYCLON ÅËËÁÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÁÓ ËÉÐÁÍÔÉÊÙÍ ÊÁÉ ÐÅÔÑÅËÁÉÏÅÉÄÙÍ
ÁÑ.ÌÁÅ:8412/06/Â/86/21   ÅÄÑÁ: Ë.ÌÅÃÁÑÉÄÏÓ 124,ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ 193 00

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ áðü 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 Ýùò 30 IOYNÉÏÕ 2009

Óýìöùíá ìå ôçí Áðüöáóç 4/507/28.04.2009 ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò, ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, óôï÷åýïõí óå ìßá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ Ïìßëïõ êáé ôçò 

Åôáéñåßáò  «CYCLON ÅËËÁÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÁÓ ËÉÐÁÍÔÉÊÙÍ ÊÁÉ ÐÅÔÑÅËÁÉÏÅÉÄÙÍ». Óõíéóôïýìå åðïìÝíùò óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñïâåß óå ïðïéïõäÞðïôå

åßäïõò åðåíäõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôïí åêäüôç, íá áíáôñÝîåé óôç äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôïõ åêäüôç, üðïõ áíáñôþíôáé ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò êáèþò êáé ç Ýêèåóç åðéóêüðçóçò ôïõ íïìßìïõ

åëåãêôÞ üðïôå áõôÞ áðáéôåßôáé.


