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∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 4 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 γνωρίζουµε: 
 
α)  οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από την 1η  Ιανουαρίου 2010 έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2010,  που  καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο 
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή  θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας 
και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, εκλαµβανοµένων ως σύνολο σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις παραγράφους 2 έως 8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και 
 
β)  Η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται 
βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007. 
 
 

Ασπρόπυργος, 28.03.2010 
 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Το Μέλος του ∆.Σ. & 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

Το Μέλος του ∆.Σ.& 
∆ιευθυντής ∆ιυλιστηρίου 

   
   
   
   
   

∆ηµήτριος Π. Κονταξής ∆ηµήτριος Β. Μπαρτζώκας Νικόλαος Ν. Ρεµπάκος 
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CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
Για τα πεπραγµένα της χρήσης 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2010  

36η Εταιρική Χρήση 
 

H παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά την χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010. 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 :  
 
 

Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης της εταιρείας και του οµίλου για τη χρήση 

1/1/2010 - 31/12/2010. 

 

 

Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. 

 

 

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

 

 

∆. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµέρα της υποβολής της 

έκθεσης. 

 

 

Ε. Χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 

 

ΣΤ. Προβλεπόµενες εξελίξεις της εταιρείας. 

 

 

Ζ. ∆ραστηριότητες στο τοµέα των ερευνών και ανάπτυξη. 

 

 

Η. Υποκαταστήµατα. 

 

 

Θ. Επεξηγηµατική έκθεση. 

 

 

Ι. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Ν. 3873/2010). 
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Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης της εταιρείας και του οµίλου για την χρήση 

1/1/2010 - 31/12/2010 
 
Απολογισµός εργασιών 
 
Τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου κατά την χρήση του 2010  σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, 
κινήθηκαν ως εξής: 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ     Μεταβολή 

       
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2010   2009   Ποσό % 

       
Κύκλος εργασιών 479.566  372.651  106.915 29% 
       
Μείον: κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) (454.502)  (349.536)  (104.966) 30% 
       
Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 25.064  23.115  1.949 8% 

       
Μείον: έξοδα διάθεσης  (προ αποσβέσεων) (16.670)  (15.891)  (779) 5% 
       
Μείον: έξοδα διοίκησης  (προ αποσβέσεων) (4.738)  (4.725)  (26) 0% 
       
Πλέον/µείον: Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 3.740  3.778  (38) -1% 
       
Κέρδη προ τόκων, Αποσβέσεων & φόρων        
(EBITDA) 7.396  6.277  1.106 18% 

       
Πλέον: Έσοδα Επενδύσεων / Κέρδη από συγγενείς      
Εταιρείες 589  378  211 56% 
       
Μείον:  Χρηµατοοικονοµικά Εξοδα (3.170)  (2.084)  (1.086) 52% 
       
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων: 4.815  4.571  231 5% 

       
Μείον:  Σύνολο Αποσβέσεων 2.767  2.697  70 3% 
       
Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων 2.048  1.874  161 9% 
       
Μείον: Φόροι 533  820  (300) -35% 
       
Αποτελέσµατα περιόδου, κέρδη  

µετά από φόρους 1.515  1.054  461 44% 
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Αντίστοιχα τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας κατά την ίδια χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη 
του 2009, κινήθηκαν ως εξής: 
 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ     Μεταβολή 

       
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2010  2009  Ποσό % 

       
Κύκλος εργασιών 476.208  367.394  108.814 30% 
       
Μείον: κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) (452.454)  (345.205)  (107.249) 31% 
       
Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 23.754  22.189  1.565 7% 

       
Μείον: έξοδα διάθεσης  (προ αποσβέσεων) (16.304)  (15.259)  (1.045) 7% 
       
Μείον: έξοδα διοίκησης  (προ αποσβέσεων) (3.947)  (4.086)  139 -3% 
       
Πλέον/µείον: Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 3.841  3.838  3 0% 
       
Κέρδη προ τόκων, Αποσβέσεων & φόρων        
(EBITDA) 7.344  6.682  662 10% 

       
Πλέον: Έσοδα Επενδύσεων / Κέρδη από συγγενείς      
Εταιρείες 588  330  258 78% 
       
Μείον:  Χρηµατοοικονοµικά Εξοδα (3.135)  (1.970)  (1.165) 59% 
       
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων: 4.797  5.042  (245) -5% 

       
Μείον:  Σύνολο Αποσβέσεων 2.648  2.575  73 3% 
       
Καθαρά κέρδη περιόδου προ φόρων 2.149  2.467  (318) -13% 
       
Μείον: Φόροι 475  822  (347) -42% 
       
Καθαρά αποτελέσµατα, κέρδη  

περιόδου µετά από φόρους 1.674  1.645  (29) -2% 
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  1. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην χρήση του 2010. 
 

Η χρήση του 2010 χαρακτηρίζεται  :  
α) από τις επιπτώσεις από την παγκόσµια και την εθνική οικονοµική κρίση (µείωση ζήτησης, αύξηση τιµών, 
συναλλαγµατικοί και πιστωτικοί κίνδυνοι λόγω της αβεβαιότητας της αγοράς και υψηλό κόστος δανεισµού).  
β) από την αύξηση των τιµών των πετρελαιοειδών (καυσίµων - βασικών ορυκτελαίων) ως συνέπεια της 
αύξησης του φόρου κατανάλωσης και των διεθνών τιµών του αργού.  
γ) Μείωση της ζήτησης λιπαντικών στην εσωτερική αγορά και αύξηση στην αγορά του εξωτερικού και στην 
Ναυτιλία. 

 
Συνέπεια των ανωτέρω υπήρξε η αύξηση του κύκλου εργασιών, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών και 
µείωση των καθαρών κερδών.   
 
Κύκλος εργασιών 
 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην εν λόγω χρήση ανήλθε σε  €479.566 χιλ. έναντι 
€372.651 χιλ. στην αντίστοιχη χρήση του 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29% . 
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιµών των πετρελαιοειδών προϊόντων (καυσίµων) της 
µητρικής εταιρείας, λόγω αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης των πετρελαιοειδών ως και στην αύξηση 
των τιµών λόγω της αύξησης των διεθνών τιµών του αργού. 
 

Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)     
 
Σε επίπεδο οµίλου τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18% 
και προσδιορίσθηκαν στο ποσό  των €7.396 χιλ. έναντι €6.277 χιλ. της χρήσης του 2009. 
Σε επίπεδο εταιρείας τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 
10% και προσδιορίσθηκαν στο ποσό  των €7.344 χιλ. έναντι €6.682 χιλ. της χρήσης του 2009. 
Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσµα της αύξησης των πωλήσεων των λιπαντικών καθώς και των µικτών κερδών 
αυτών. 
 
Καθαρά Κέρδη µετά απο φόρους  
 
Τα καθαρά αποτελέσµατα του Οµίλου, µετά από τους φόρους, ανήλθαν σε κέρδη €1.515 χιλ. έναντι κερδών 
€1.054 χιλ. της αντίστοιχης περσινής χρήσης 2009. 
Σε επίπεδο εταιρείας το αποτέλεσµα υπήρξε κερδοφόρο και ανήλθε σε  €1.674 χιλ. έναντι €1.645 χιλ. της 
χρήσης 2009. 
 
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 κερδοφόρα στην παρούσα χρήση κατά €69 χιλ. έναντι 
της ζηµίας των €244 χιλ. της αντίστοιχης περσινής χρήσης.  
 
Η µείωση γενικά των καταναλώσεων των λιπαντικών στην εγχώρια αγορά για τον Εθνικό φορέα Συλλογής 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. είχε ως συνέπεια  την περαιτέρω µείωση των εσόδων από τις 
δηλώσεις των υποχρέων κατά €157 χιλ.  Τα έσοδα από τους υποχρέους ανήλθαν στην τρέχουσα χρήση σε 
€1.572 χιλ. έναντι €1.629 χιλ. της προηγούµενης χρήσης. Σηµειώνεται ότι τα έσοδα είναι ευθέως ανάλογα µε 
την κατανάλωση των λιπαντικών ελαίων από τους υπόχρεους. 
 
Υπήρξε αύξηση των πωλήσεων σε ποσότητα και αύξηση τιµών πωλήσεων µε αποτέλεσµα ο κύκλος εργασιών 
να ανέλθει σε €4.883 χιλ. έναντι €4.697 χιλ., αυξηµένος κατά €186 χιλ. ποσοστό 4%. 
 
Η ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. είναι εθνικός φορέας που σκοπό έχει την συλλογή των Χρησιµοποιηµένων Ορυκτελαίων και 
όχι την κερδοφορία. 
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Μέσα στην εν λόγω χρήση η Μητρική εταιρεία, δια µέσου της θυγατρικής της CYTOP S.A., ίδρυσε εταιρεία 
µε την επωνυµία «DERAA AL AFRIQUE ENVIRONMENTAL S.A.» µε την Λυβική εταιρεία Deraa Al 
Afrique. 
 
Η νέα εταιρεία εδρεύει στην Τρίπολη της Λιβύης και επικεντρώνεται σε εµπορικές δραστηριότητες καθώς και 
σε δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000 LD, διηρηµένο σε 100.000 µετοχές, στο οποίο η 
εταιρεία CYTOP S.A. συµµετέχει µε ποσοστό 60% και η Λυβική εταιρεία Deraa Al Afrique µε ποσοστό 40%. 

 
• Μέσα στην χρήση του 2010 η εταιρεία αύξησε τον αριθµό των πρατηρίων υπό το σήµα της κατά 28, 

φθάνοντας συνολικά στα 230 έναντι 202 της 31.12.2009. 
 
• Η διατήρηση του όγκου πωλήσεων στην εσωτερική αγορά των καυσίµων στα ίδια επίπεδα µε τις 

προηγούµενες χρήσεις, σε συνδιασµό µε την πτωτική τάση της αγοράς είχε ως αποτέλεσµα, µε βάση τα 
στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1.1.2010 - 31.12.2010, την αύξηση του µεριδίου αγοράς στον κλάδο των 
καυσίµων από 3,41% το 2009 σε 3,74% στην παρούσα χρήση. 

 
• Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 11.06.2010, λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και συµµορφούµενη µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ενέκρινε την µη διανοµή µερίσµατος 
για τη χρήση 2009, προκειµένου να ενισχύσει την καθαρά θέση της εταιρείας, να µειώσει τον τραπεζικό 
δανεισµό και να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραµµα. 

 
• Προτεινόµενο µέρισµα για την χρήση 2010. 

Η ∆ιοίκηση προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση: 
- Την διανοµή µερίσµατος 0,021 ευρώ ανά µετοχή. Το προτεινόµενο µέρισµα χρήσεως 2010 ανέρχεται 

συνολικά στα €559.961,64. 
- Την διανοµή €24.000 σε µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως αµοιβή, η οποία 

περιλαµβάνεται στις αµοιβές και έξοδα τρίτων. 
 
 
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 της χρήσης 2010 ο όγκος πωλήσεων  σε Μ3 ανήλθε  σε 459.659, έναντι 
494.273 της χρήσης του 2009, παρουσιάζοντας µείωση 7%. 
 
Οι πωλήσεις σε αξία ανήλθαν το 2010 σε €431.391 χιλ. έναντι €330.512 χιλ. του 2009.  
 
Παρά την µείωση των πωλήσεων σε ποσότητα κατά 7%, οι πωλήσεις σε αξία αυξήθηκαν έναντι της περσινής 
χρήσης κατά 30,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση της µέσης τιµής πώλησης των υγρών καυσίµων ως 
αποτέλεσµα της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και των διεθνών τιµών του αργού. 
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Η εταιρεία προσδιορίζει το Μικτό Κέρδος ανα Μ3 και όχι ανά σταθερό ποσοστό επί των τιµών, µε αποτέλεσµα το 
Μικτό Κέρδος επί πωλήσεων, λόγω αύξησης των τιµών καυσίµων και της µείωσης του όγκου των πωλήσεων, να 
µειωθεί  από 3,76% το 2009 σε 2,80% το 2010. 
 
 
2. 2. Παραγωγή βασικών λιπαντικών και τελικών (Συσκευασµένων) Λιπαντικών Προϊόντων Λοιπές 

∆ραστηριότητες 

 

 
Οι πωλήσεις το 2010 ανήλθαν σε 49.127 ΜΤ έναντι 48.056 ΜΤ το αντίστοιχο διάστηµα του 2009 (+ 2%). Η αξία 
πωλήσεων διαµορφώθηκε στα €44.817  χιλ. έναντι €36.882  το 2009 (+22%). Το ποσοστό µικτού κέρδους 
διαµορφώθηκε στο 24,61% έναντι 24,69% της αντιστοίχης χρήσης του 2009. Σε απόλυτους αριθµούς, το µικτό 
κέρδος διαµορφώθηκε στα €11.029 χιλ. έναντι €9.106 χιλ. του 2009 (+21,1%).  
 
Η µητρική εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο διϋλιστήριο παραγωγής βασικών ορυκτελαίων στον Ασπρόπυργο Αττικής, 
ετήσιας δυναµικότητας 40.000 ΜΤ. Επιπλέον διαθέτει µονάδα ανάµειξης και συσκευασίας τελικών λιπαντικών 
προϊόντων µε δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 16.000 ΜΤ (ανά οκτάωρη βάρδια). 
 
 Τροφοδοσία – Απόδοση ∆ιϋλιστηρίου 
 

- Η συνολική τροφοδοσία του διϋλιστηρίου για τη χρήση του 2010 ανήλθε στους 32.902 ΜΤ έναντι 31.886 
ΜΤ της αντίστοιχης χρήσης του 2009. 

- Παρήχθησαν Base Oils ΜΤ 22.268 έναντι 21.351 της χρήσης του 2009. 
- Η απόδοση παραγωγής βασικών του διϋλιστηρίου επί της Α’ Ύλης ανήλθε σε 67,69% το 2010 έναντι 

66,26% του 2009. 
- Το τµήµα Blending επεξεργάστηκε 23.864 ΜΤ το 2010 έναντι 19.222 ΜΤ του 2009.    
- Το τµήµα του Συσκευαστηρίου επεξεργάστηκε 14.723 ΜΤ το 2010 έναντι 12.043 ΜΤ του 2009.    

 
 
3.  Επενδύσεις – Ανάπτυξη 

 
 
Η εταιρεία  έχει υποβάλλει το α΄ εξάµηνο του 2008 πενταετές επενδυτικό πρόγραµµα για να ενταχθεί  στον 
Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 ύψους €5.179 χιλ. για το οποίο έχει λάβει από το Υπουργείο Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας βεβαίωση επιλεξιµότητας. 
 
Στις 3.9.2010 ελήφθη απόφαση από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την οποία η 
Μητρική Εταιρεία υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3299/2004. 
 
Το συνολικό επιλέξιµο κόστος (επιχορηγούµενο) προσδιορίστηκε στο ποσό των €4.381.308,00, το οποίο θα 
καλυφθεί: 
 

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

 
Ο τραπεζικός δανεισµός έχει ήδη εγκριθεί από την Εµπορική Τράπεζα. 
 
Οι επενδύσεις που έγιναν κατά χρήση του 2010 ανέρχονται στο ποσό των €2.502 χιλ. έναντι   €2.880 χιλ. το 2009 
και κατά τοµέα  δραστηριότητας για το 2010 έχουν ως εξής:  
� Πρατήρια €1.747 χιλ.  
� Εγκαταστάσεις εφοδιασµού καυσίµων €242 χιλ.   
� Παραγωγική διαδικασία (διυλιστήριο) €417 χιλ.  
� Λοιπές επενδύσεις €96 χιλ. 
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4.  Αποσβέσεις  
 
 
Ο επιµερισµός των αποσβέσεων στους επιµέρους λογαριασµούς των εξόδων σε επίπεδο Οµίλου 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2010 2009 

Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 687 693 
Αποσβέσεις Εξόδων ∆ιοικητικής Λειτουργίας 323 216 
Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας ∆ιάθεσης 1.757 1.788 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2.767 2.697 

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

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2010 2009 

Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 657 663 
Αποσβέσεις Εξόδων ∆ιοικητικής Λειτουργίας 298 191 
Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας ∆ιάθεσης 1.693 1.721 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2.648 2.575 

 
 

5. Φόροι 
 
 

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκε µε συντελεστή 25% επί του φορολογητέου κέρδους για την χρήση 2009 
και 24% για την χρήση 2010, οµοίως και η αναβαλλόµενη. 
Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας η ανάλυση του φόρου για τις χρήσεις 2009 και 2010 έχει ως ακολούθως: 

 
 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2010 2009 

Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας   
χρήσης 1.736 590 
Αναβαλλόµενη φορολογία (1.261) 232 
Σύνολο 475 822 

 

 

6. Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός   

 
 

- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της µητρικής εταιρείας την 09.02.2010 και στα πλαίσια 
της αναδιοργάνωσης του τραπεζικού δανεισµού, εγκρίθηκε η σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους 
€15.000.000, τριετούς διάρκειας, µε διαχειρίστρια την Εµπορική Τράπεζα. Η σχετική σύµβαση υπεγράφη 
την 01.03.2010 και ακολούθησε η εκταµίευση του δανείου. 

 
- Σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της µητρικής εταιρείας την 25.01.2005, που 

αφορούσε την έγκριση οµολογιακού δανείου ύψους €20.000.000, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση 
της 11.01.2010, ενέκρινε την παράταση του 50%, ήτοι €10.000.000 κατά 5 µήνες, για να καταβληθεί την 
12.09.2010.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση της 2.9.2010 ενέκρινε νέα τρίµηνη παράταση έως τις 12.12.2010 
οπότε και εξοφλήθη. Η πρόσθετη πράξη υπεγράφη την 09.04.2010 αφού είχε προηγηθεί η αποπληρωµή 
των 2 δόσεων ποσού €10.000.000. 

 
- Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 11.06.2010 εγκρίθηκε η σύναψη οµολογιακού 

δανείου ύψους έως €20.000.000, τριετούς διάρκειας, µε σκοπό την εξόφληση βραχυπρόθεσµων 
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υποχρεώσεων, την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού της εταιρείας και την χρηµατοδότηση 
µέρους νέων επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας. 

 
Η σχετική σύµβαση υπεγράφη την 29.11.2010 και ακολούθησε η εκτεµίευση του δανείου. 

 

7. Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί Αριθµοδείκτες 

 
Παραθέτουµε τους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες : 

 
 ΄Οµιλος Eταιρεία 
  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)       

     

Καθαρά κέρδη µετά απο φόρους 1,29% 1,03% 1,45% 1,64% 
Σύνολο ενεργητικού     

      
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)     

      
Καθαρά κέρδη µετά απο φόρους 4,89% 3,59% 5,39% 5,60% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     
      

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης     
      

Σύνολο ∆ανεισµού 60,33% 50,18% 59,97% 49,64% 
Σύνολο ∆ανεισµού & Ιδίων Κεφαλαίων     

      
Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROIC)     

      
Κέρδη µετά απο φόρους + Χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα 
5,83% 5,05% 5,96% 6,02% 

Σύνολο καθαρού ∆ανεισµού + Ίδια κεφάλαια + 
Προβλέψεις 

      

 

 

 

Β. 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. 
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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€) 
Χρήση 
2010 

U.S.$ 5% (261) (261) 

  -5% 261 261 
Χρήση 
2009 

U.S.$ 5% (194) (194) 

  -5% 194 194 
 
Οι ανωτέρω υπολογισµοί βασίστηκαν σε στοιχεία της χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010 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 euribor και σταθερό spread. Προς το παρόν δεν κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω αντιστάθµιση αυτού 
του κινδύνου. 
 
Eάν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν 50 µονάδες βάσης υψηλότερα ή χαµηλότερα, κρατώντας σταθερές τις 
υπόλοιπες µεταβλητές, το κέρδος του Οµίλου για την χρήση που έληξε 31.12.2010, θα µειωνόταν ή θα 
αυξανόταν αντίστοιχα στην εν λόγω χρήση περίπου €225 χιλ. έναντι €175 χιλ. της αντίστοιχης περσινής 
χρήσης µε αντίστοιχες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια.  
 
γ) Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναµίας είσπραξης απαιτήσεων που είναι αποτέλεσµα των 
καθηµερινών συναλλαγών της εταιρείας. Οι πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία περιορίζουν σηµαντικά τον 
κίνδυνο αυτό και συνοψίζονται: 
 
α) 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 
ε) Περιορισµός των πωλήσεων σε κατηγορίες πελατών των οποίων οι κλάδοι θεωρήθηκαν υψηλού πιστωτικού 
κινδύνου 
Επιπλέον το µεγάλο πελατολόγιο της εταιρείας και η µη εξάρτηση από συγκεκριµένο µεγάλο πελάτη είναι ένας 
ακόµα παράγοντας περιορισµού του πιστωτικού κινδύνου. 
 

δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Η εταιρεία επιτυγχάνει αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας πρωταρχικά µέσω της εξίσωσης 
πιστοδοτικής και πιστοληπτικής περιόδου και δευτερευόντως µέσω διάθεσης επαρκών διαθεσίµων (ταµειακών 
και τραπεζικών) καθώς επίσης µέσω εξασφάλισης δυνατότητας άµεσης τραπεζικής χρηµατοδότησης σε 
περίπτωση απρόβλεπτης ανάγκης. Η συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισµού και η άµεση αντίδραση 
στις διακυµάνσεις πρόβλεψης και πραγµατικότητας επιτυγχάνει έγκαιρα την εξισορρόπηση ταµειακών 
εισροών και εκροών. 
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Ο κατωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός της χρονολογικής κατανοµής των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 
εταιρείας και του οµίλου. 
ΟΜΙΛΟΣ     
31.12.2010     
 Εντός Ενός  Από 1 µέχρι 5 Πέραν της  Σύνολο 

 Έτους έτη πενταετίας  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 59.683 5.673 147 65.503 

     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 33.181 74 0 33.255 
∆άνεια 14.334 32.741 0 47.075 
Σύνολο 47.515 32.815 0 80.330 

     
31.12.2009 Εντός Ενός  Από 1 µέχρι 5 Πέραν της  Σύνολο 

 Έτους έτη πενταετίας  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 49.831 3.380 105 53.316 

     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 35.686 85 0 35.771 
∆άνεια 29.198 373 0 29.571 
Σύνολο 64.884 458 0 65.342 

     
ΕΤΑΙΡΕΙΑ     
31.12.2010     
 Εντός Ενός  Από 1 µέχρι 5 Πέραν της  Σύνολο 

 Έτους έτη πενταετίας  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 58.627 5.658 147 64.432 

     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 32.341 72 0 32.413 
∆άνεια 13.798 32.741 0 46.539 
Σύνολο 46.139 32.813 0 78.952 

     
31.12.2009     
 Εντός Ενός  Από 1 µέχρι 5 Πέραν της  Σύνολο 

 Έτους έτη πενταετίας  

     
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 47.654 4.173 105 51.932 

     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34.908 72 0 34.980 
∆άνεια 28.604 369   28.973 
Σύνολο 63.512 441 0 63.953 

     
 

ε) ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 
 
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαια του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες του Οµίλου θα 
εξακολουθήσουν να είναι βιώσιµες µεγιστοποιώντας την απόδοση στους µετόχους µέσω της βελτιστοποίησης 
της σχέσης δανεισµού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου αποτελείται από δανεισµό 
όπως αναφέρεται στη σηµείωση 16, χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα και ίδια κεφάλαια των µετόχων της 
µητρικής εταιρείας που περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεµατικά και τα κέρδη εις νέο όπως 
αναφέρονται  στις σηµειώσεις 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.  
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στ) Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 
 
Η διοίκηση του Οµίλου επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Στο πλαίσιο 
αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία 
κεφαλαίου. 
 
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09 

      
∆άνεια τραπεζών 47.075 29.571 46.539 28.973 
Χρηµατικά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 7.778 4.243 6.808 3.806 
Καθαρό χρέος 39.297 25.328 39.731 25.167 
      
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 30.952 29.360 31.067 29.393 
      
Σχέση Καθαρού Χρέους προς 
Ίδια Κεφάλαια 

 
1,27 

 
0,86 1,28 0,86 

 

 

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

προσώπων. 

 
Τέτοιες συναλλαγές περιλαµβάνουν κυρίως πωλήσεις και αγορές των αγαθών και υπηρεσιών στη συνήθη 
λειτουργία της επιχείρησης και στο σύνολο ανήλθαν σε : 
           (χιλ. ευρώ) 

 Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 109 2.955 920 13 
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε. 12 28 14 16 
ΕΛΤΕΠΕ Κ/Ξ 2 3 238 - 
CYTOP 3 9 1 - 
CYROM 1.446 - 523 - 
BULVARIA S.A. 1.118 - 579 - 
     
 2.690 2.995 2.275 29 

 
Τα ανωτέρω ποσά απαλείφονται για τους σκοπούς ενοποιήσεων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Τα έσοδα αφορούν πωλήσεις έτοιµων προϊόντων της Εταιρείας (λιπαντικά), ενοίκια και υπηρεσίες 
αποθήκευσης προς τις θυγατρικές της. 
 
Οι αγορές αφορούν αγορές πρώτων υλών που πραγµατοποίησε η Εταιρεία από τις ανωτέρω θυγατρικές της 
καθώς και εισφορές ανακύκλωσης. 
 
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 
στην παρούσα χρήση σε €652 χιλ. έναντι €653 χιλ. της περσυνής. 
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∆.  Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµέρα της υποβολής της 

έκθεσης. 
 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 7.2.2011 ελήφθη παµψηφεί απόφαση για την συµµετοχή της 
µητρικής µε ποσοστό 15% στην υπό σύσταση εταιρεία µε την επωνυµία «Hellenic Aviation Fuelling Services 
Ltd.» που θα αναλάβει την κατασκευή συστήµατος προµήθειας / διανοµής καυσίµων στο Αεροδρόµιο της 
Λάρνακας και την λειτουργία αυτού του συστήµατος.  
 
Ε. Χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 

α) Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές 
 
Οι υιοθετηµένες λογιστικές πολιτικές σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, περιλαµβανοµένων των κριτηρίων 
κατηγοριοποίησης της βάσης αποτίµησης και της βάσης αναγνώρισης των συνεπαγόµενων εσόδων και εξόδων 
όσο αφορά κάθε κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων ή 
συµµετοχικών τίτλων είναι αυτές που περιγράφονται στην σηµ.3 των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της 31.12.2010. 

                                                                                                ΟΜΙΛΟΣ                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

                                                                                   31.12.10     31.12.09        31.12.10    31.12.09 

β) Κατηγορίες των χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία                   67.461        53.271            65.435       51.460 
• Εισπρακτέα ποσά 

(περιλαµβάνονται χρηµατικά διαθέσιµα  
και ισοδύναµα) 

• ∆ιαθέσιµα προς πώληση                                         -                  -                      -                  - 
 

      Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις                               80.330         65.340            78.952       63.953 
• Κόστος ανειληµµένων πληρωµών 

(περιλαµβανοµένων δανείων) 
  

γ) Εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 
Η διεύθυνση της εταιρείας θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις δεν διαφέρουν ουσιωδώς 
των εύλογων αξιών. 

 
ΣΤ. Προβλεπόµενες εξελίξεις της εταιρείας. 

 
Το 2010 χαρακτηρίζεται από την συνέχεια της παγκόσµιας και της εθνικής οικονοµικής κρίσης η οποία έχει ήδη 
προκαλέσει εξαιρετικά δυσµενείς οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά αλλά και 
διεθνώς. 
 
Ο όµιλος λαµβάνοντας υπ΄όψιν την υφιστάµενη κατάσταση στις αγορές, διατηρεί την βασική στρατηγική του για 
ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου πωλήσεων καθώς και της παραγωγικής βάσης του, εφαρµόζοντας 
ταυτόχρονα µεθόδους διασφάλισης των πωλήσεων, του δικτύου του, των πιστώσεων και της ρευστότητάς του, 
στηρίζοντας την πελατεία του και ελαχιστοποιώντας τον πιστωτικό κίνδυνο στο µέτρο του δυνατού. 
 
Βασική στρατηγική του οµίλου είναι : 
 
1. η επέκταση του δικτύου πωλήσεων µε νέες συνεργασίες, ιδίως στην αγορά του εξωτερικού 
2. η σωστή διαχείρηση και ανάπτυξη του υφιστάµενου δικτύου µε σκοπό την διατήρηση και αύξηση των 

όγκων πωλήσεων 
3. η πλήρης εκµετάλλευση της δυναµικότητας των παραγωγικών µονάδων του διυλιστηρίου  
4. η µείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας 
5. η ενίσχυση των περιβαλλοντικών δράσεων της εταιρείας 
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Προτεραιότητα αποτελεί η εξασφάλιση ρευστότητας για τον όµιλο. 
Ήδη µε την σύναψη δύο οµολογιακών δανείων ύψους €35 εκατ., ο όµιλος διασφάλισε µακροπρόθεσµο 
δανεισµό µε σταθερά επιτόκια πλέον του 80% του συνολικού δανεισµού του. 
 

Παράλληλα συνεχίζεται µια συγκροτηµένη διαχείριση των κεφαλαίων, σε συνδυασµό µε αυστηρότερο έλεγχο 
των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών. 
 

Ζ. ∆ραστηριότητες στο τοµέα των ερευνών και ανάπτυξη. 

 

Πιλοτικές δοκιµές βιολογικής επεξεργασίας (περίπου 15.000 €). Με σκοπό τον εκσυγχρονισµό της 
µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εκπονήθηκε εκτεταµένο πρόγραµµα φυσικοχηµικού 
χαρακτηρισµού αποβλήτων και πιλοτικών δοκιµών βιολογικής επεξεργασίας. Το πρόγραµµα που συνεχίζεται 
µέσα στο 2011, περιλαµβάνει εργαστηριακές µετρήσεις τόσο στο Χηµείο της εταιρείας όσο και σε εξωτερικά 
εργαστήρια και λειτουργία δύο πιλοτικών βιοαντιδραστήρων. Ο πρώτος είναι αερόβιος βιοαντιδραστήρας µε 
υποστήριξη κεραµικών µεµβρανών υπερδιήθησης και ο δεύτερος αναερόβιος βιοαντιδραστήρας για την 
παραγωγή βιοαερίου. 
 
Αυτοµατισµός µονάδας καθαρισµού υδρογόνου (270.000 €). Το υδρογόνο για την καταλυτική υδρογόνωση 
παράγεται εντός του εργοστασίου. Για λόγους περιβάλλοντος, υγιεινής κι ασφάλειας αντικαταστάθηκε ο 
αυτοµατισµός της µονάδας µε σύγχρονο σύστηµα. Το σύστηµα αυτό είναι διπλό κι εξασφαλίζει τον µέγιστο 
βαθµό ασφάλειας. 
 
Κλειστό κύκλωµα ψύξης µηχανηµάτων (84.000 €). Για αποδοτικότερη προστασία και ψύξη των αντλιών 
και συµπιεστών και για µείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων (νερό ψύξης), εγκαταστάθηκε ψυγείο 
κλειστού κυκλώµατος. 
 
Εκπαίδευση. Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέµατα υγιεινής 
κι ασφάλειας. Ολοκληρώθηκε πολυήµερη εκπαίδευση στα Σχέδια Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων 
(φωτιά, σεισµός, τροµοκρατική ενέργεια κλπ). 

 
Εγκαταστάσεις Περάµατος. Εντός της χρήσης, στις εγκαταστάσεις του Περάµατος εκσυγχρονίστηκε το 
χηµείο καυσίµων, εξασφαλίζοντας τον πλήρη και αποτελεσµατικό ποιοτικό έλεγχο των πετρελαιοειδών 
προϊόντων – καυσίµων. 

 

 

Η. Υποκαταστήµατα. 

 

 

Η εταιρεία διατηρεί υποκαταστήµατα: 
 
α) Στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 90 µε σηµαντική δραστηριότητα. 
β) Στο Πέραµα επί της οδού Λ. ∆ηµοκρατίας 210 (εγκατάσταση εφοδιασµού καυσίµων). 
 
Τα εν λόγω υποκαταστήµατα δεν εκδίδουν αυτοτελή αποτελέσµατα. 
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Θ. Επεξηγηµατική έκθεση. 
 
 
α. ∆ιάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €12.532.474,80 διαιρούµενο σε 26.664.840 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές προς  €0,47  η κάθε µία. Το σύνολο των µετοχών είναι µε δικαίωµα ψήφου και είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
Η εταιρεία δεν διαθέτει ίδιες µετοχές. 
 
Ο κάτοχος κάθε µετοχής έχει τα δικαιώµατα ως αυτά προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920.   
 
Συνοπτικά: 
 
- ∆ικαίωµα µερίσµατος ως αυτό εκάστοτε προτείνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αποφασίζεται από 

την Γενική Συνέλευση.  Το διανεµόµενο µέρισµα δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 35% των ετησίων 
κερδών. 

- Το µέρισµα καταβάλλεται εντός 2 µηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  
- ∆ικαίωµα επιστροφής της εισφοράς σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας. 
- ∆ικαίωµα συµµετοχής στην Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας. 

 
β. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας 
 
Η µεταβίβαση των µετοχών είναι ελεύθερη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει η σχετική νοµοθεσία και 
δεν προβλέπονται από το καταστατικό οποιοιδήποτε περιορισµοί. 
 
γ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9-11 του Ν. 

3556/2007 
 

Σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της  31/12/2010  οι κύριοι µέτοχοι, µε ποσοστό πέραν του 5% ήταν: 
REPUBLIC BAY VENTURES LTD  11,25% 
ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 11,12% 
ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.   του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 11,12% 
GROVANIA LIMITED     9,17%  
BNP PARIBAS (SUISSE S.A.)    5,55%  
   

δ. Κάτοχοι µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
∆εν υπάρχουν µετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 

ε. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 
∆εν υφίστανται περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.  

 
στ. Συµφωνίες µεταξύ µετόχων που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών και στην 

άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου 
 
 ∆εν έχουν περιέλθει εις γνώση της εταιρείας τέτοιου είδους συµφωνίες. 
 
ζ. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τροποποίησης 

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

Αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας η δυνατότητα εκλογής από τη Γενική Συνέλευση 
αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται από την 
σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν µπορεί κατ΄ανώτατο όριο να 
υπερβαίνει τον αριθµό εκλεγµένων τακτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Τα αναπληρωµατικά µέλη µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την αναπλήρωση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας, µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

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

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

η. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων µετόχων η αγορά ιδίων µετοχών 

σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 

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

 
 

   θ.      Σηµαντικές συµφωνίες της εταιρείας που ισχύουν – τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

             ∆εν υφίστανται τέτοιου είδους συµφωνίες. 
 
 
Ι. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Ν. 3873/2010) 

 

 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών που σκοπό έχουν την αρτιότερη οργάνωση, 
λειτουργία, διοίκηση και έλεγχο της Εταιρείας.  
 
Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3873/2010 (ΦΕΚ Α΄ 150/6.9.2010) και 
συµπεριλαµβάνεται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την εταιρική χρήση 
2010 σε ειδικό τµήµα. 
 
Μέρος της πληροφόρησης που παρέχεται στις παρακάτω θεµατικές ενότητες, περιλαµβάνεται στην έκθεση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στις Σηµειώσεις εντός των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2010 
της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 
α) Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

 
Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως 
εδρεύουσας στην Ελλάδα Εταιρείας, είναι ο Ν. 2190/1920. 
 
Η Εταιρεία έλαβε υπόψη τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και 
Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) για τις εισηγµένες εταιρείες, ο οποίος συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Ν. 3873/2010 και 
είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα στην διεύθυνση 
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf και έχει υιοθετήσει Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.cyclon.gr. 
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β) Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του νόµου 
 
Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του νόµου και 
του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί επαρκές το 
υφιστάµενο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στην χώρα µας. 
 
γ) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

 
Αντικειµενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υποστήριξη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, η 
προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, των υπαλλήλων της και των µετόχων, καθώς και η µέτρηση της 
ακρίβειας και της αξιοπιστίας των οικονοµικών στοιχείων και πληροφοριών γενικότερα. Για την επίτευξη του 
σκοπού τούτου, ο Εσωτερικός Έλεγχος διενεργεί οικονοµικούς, διοικητικούς ή λειτουργικούς ελέγχους και 
προβαίνει σε προτάσεις για τη βελτίωση διαπιστωµένων αδυναµιών, λαθών ή παραλείψεων καθώς και άλλων 
θεµάτων που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει συσταθεί µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, λειτουργεί σύµφωνα µε την εκάστοτε νοµοθεσία και εποπτεύεται από την 
Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
Τα βασικά καθήκοντα, οι αρµοδιότητες οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις και ο τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, περιγράφονται στον κανονισµό λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
Κάθε διαχειριστική χρήση η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί ανάλυση επικινδυνότητας των 
ελεγκτικών ενοτήτων και κατόπιν καταρτίζει το πρόγραµµα ελέγχων που θα υλοποιηθεί. Το πρόγραµµα 
ελέγχων εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και τίθεται σε εφαρµογή. ∆ύναται να 
διενεργηθούν έκτακτοι έλεγχοι αυτεπάγγελτα αφού ενηµερωθεί η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ή κατόπιν εντολής 
αυτής ακόµη και αν αυτοί δεν εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων.  
Οι αναφορές της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ανακοινώνονται στην Επιτροπή Ελέγχου και τη ∆ιοίκηση 
της Εταιρείας, µετά από το πέρας κάθε ελέγχου, ενώ σε τριµηνιαία βάση η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει, 
παρουσία και του Εσωτερικού Ελέγχου µε αντικείµενο τα ευρήµατα των ελέγχων της προηγούµενης 
περιόδου. Τα πρακτικά σύσκεψης της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλονται για ενηµέρωση στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας.  
 
Ως προς τον τρόπο λειτουργίας των συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, σε σχέση 
µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρεία χρησιµοποιεί ένα 
επαγγελµατικό και εξελιγµένο λογισµικό πακέτο  για αναφορά προς την διοίκηση αλλά και προς εξωτερικούς 
χρήστες. Οι οικονοµικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος και οικονοµικής θέσης, καθώς και άλλες 
αναλύσεις, αναφέρονται προς την ∆ιοίκηση σε µηνιαία βάση ενώ ενοποιούνται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για λόγους αναφοράς προς την ∆ιοίκηση αλλά και για λόγους 
δηµοσίευσης, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, σε τριµηνιαία βάση. Και τα δύο είδη οικονοµικών 
αναφορών περιλαµβάνουν όλη την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε ένα ενηµερωµένο σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου που περιλαµβάνει αναλύσεις πωλήσεων, κόστους/εξόδων, λειτουργικών κερδών αλλά 
και άλλες λεπτοµέρειες. 
Όλες οι αναφορές προς την ∆ιοίκηση περιλαµβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου που συγκρίνονται 
µε τα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και µε 
τα στοιχεία της αντίστοιχης περσινής περιόδου αναφοράς. 
Όλες οι δηµοσιευόµενες τριµηνιαίες και ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις γίνονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, περιλαµβάνουν όλες τις αναγκαίες καταστάσεις και 
γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς και εγκρίνονται αντίστοιχα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
 
δ) Αναφορά στα πληροφοριακά στοιχεία κατά το άρθρο 10, παρ. 1, στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) της 

οδηγίας 2004/25/ΕΚ 
 
∆εν υφίστανται για την Εταιρεία τέτοια πληροφοριακά στοιχεία. 
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ε) Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης 

 
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλούµενο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και δικαιούµενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να 
συµµετέχουν οι µέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νοµίµως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, σύµφωνα 
µε την εκάστοτε προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία.  
 
Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για: 

α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας 

β) Τροποποίηση του Καταστατικού 

γ) Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

δ) Έκδοση δανείου µε οµολογίες 

ε) Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ζ) ∆ιορισµό εκκαθαριστών 

η) Έγκριση ετήσιων λογαριασµών (ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων) 

θ) ∆ιάθεση των ετήσιων κερδών 

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

• την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,  
• τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 

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

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

• την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων των 
αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,  

• τον προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα βιογραφικά τους 
(εφόσον υπάρχει θέµα εκλογής µελών), και  

• το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της σύγκλησης.  
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος και ένας από τους ∆ιευθύνοντες 
Συµβούλους, ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής και οι Πρόεδροι των επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει 
να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενηµέρωση 
επί θεµάτων που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι µέτοχοι. 
Επιπλέον, στην Γενική Συνέλευση των µετόχων οφείλει να παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου 
της Εταιρείας. 
Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. 
Μετά την επικύρωση του πίνακα των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει 
αµέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τον γραµµατέα που εκτελεί και 
χρέη ψηφολέκτη.  
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και τις προβλέψεις του καταστατικού της Εταιρείας. 
Περίληψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων πρέπει να είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο 
της Εταιρείας το αργότερο µέχρι την εποµένη της διεξαγωγής της. 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους 
µετόχους.  



      Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

      Ετήσιες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2010 

      Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

Σελίδα 23 από 65 

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να µπορεί να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος που 
εµφανίζεται µε την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. 
Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο εφόσον το επιθυµεί.  
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων γίνεται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
 

στ) Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και επιτροπών της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από επτά (7) µέλη, τα 
οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.  
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να προέρχονται από τους µετόχους ή και από µη µετόχους. 
 
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής. 
Αρχίζει την ηµέρα της πρώτης συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εκλέγεται από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση που συνέρχεται στο έτος της εξόδου τους, αλλά δεν µπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η 
Γενική Συνέλευση µπορεί να ανακαλέσει ή να παύσει τη θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
πριν από τη λήξη της θητείας του. 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι  ελεύθερα ανακλητά. 
 
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο αριθµός των οποίων 
καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν µπορεί κατ’ 
ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθµό των εκλεγέντων τακτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Τα 
αναπληρωµατικά µέλη µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την αναπλήρωση του παρόντος µέλους ή 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείρηση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και την 
εκπροσώπηση της Εταιρείας. 
Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρεία µέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, 
µε εξαίρεση εκείνα, που, σύµφωνα µε τον Νόµο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα 
της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, καθορίζει την ηµερήσια διάταξη 
αυτών και τα της δηµοσίευσης των προσκλήσεων για την σύγκλησή τους, όπως ορίζουν ο Νόµος και το 
Καταστατικό. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του (εκτός 
από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 
 
Τα πρόσωπα αυτά µπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή 
µέρους τούτων σε άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, µε την 
προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει τον Εσωτερικό Έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα µη µέλη του, ή εάν ο νόµος δεν το απαγορεύει και σε µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. Τα εκτελεστικά µέλη 
ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης, των οποίων οι ειδικότερες αρµοδιότητες καθορίζονται µε 
απόφασή του. 
Τα µη εκτελεστικά µέλη συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων και εποπτεύουν τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας. Είναι επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητηµάτων, συµµετέχουν σε τυχόν 
συµβούλια και επιτροπές και είναι ιδιαίτερα επιφορτισµένα µε την προάσπιση των αρχών της χρηστής 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
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Τα µη εκτελεστικά µέλη διατηρούν ανεξαρτησία στη διερεύνηση των  θεµάτων που εξετάζουν, µε στόχο 
την παροχή ουσιαστικού έργου και τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών και διαχειριστών. 
 
Τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος τόσο τη λειτουργία 
και τα αντικείµενα της Εταιρείας, όσο και την ευρύτερη αγορά του κλάδου και για το λόγο αυτό τους 
παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Γενικότερα, κάθε µη εκτελεστικό µέλος φροντίζει για τη διαρκή επιµόρφωσή 
του, ώστε να συνεισφέρει ουσιαστικά και αποτελεσµατικά στην εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία της 
Εταιρείας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας 
τον Πρόεδρο αυτού. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συµβούλους από τα µέλη του και 
µόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ο Αντιπρόεδρος και ένας από τους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου και 
του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, µπορεί να συµπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση µελών του που παραιτήθηκαν, 
απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  Η εκλογή αυτή είναι δυνατή µε την 
προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω µελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωµατικά µέλη, που 
έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.  Η ανωτέρω εκλογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γίνεται 
µε απόφαση των αποµενόντων µελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της 
θητείας του µέλους που αντικαθίσταται.  Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του 
άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή 
Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί 
σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 
 
Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της 
ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη 
διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ 
των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.  Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά 
δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 

 
Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθµό 

τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόµος, το 
καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και 
στους ∆ήµους Αθηναίων και Ασπροπύργου. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) 
µέλη του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύµβουλο. Κάθε σύµβουλος µπορεί να 
εκπροσωπεί ένα µόνο σύµβουλο που απουσιάζει. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρεβρίσκονται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων 
συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των τριών. 
 
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των συµβούλων που είναι 
παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
καταστατικού. 
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Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά. 
 
Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο 
ή τον αναπληρωτή του. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι: 
 
Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας  Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος  

∆ηµήτριος Π. Κονταξής   Αντιπρόεδρος - ∆ιευθύνων Σύµβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 

Νίκη ∆. Στουφή   Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Νικόλαος Ν. Ρεµπάκος   Εκτελεστικό Μέλος   

∆ηµήτριος Β. Μπαρτζώκας   Εκτελεστικό Μέλος 

Ευάγγελος Ν. Φαφούτης  Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ιωάννης Ε. Παπαµιχάλης   Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 
Σε δύο (2) ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, δόθηκαν το 2010 αποζηµιώσεις για την συµµετοχή τους σε  
συνεδριάσεις  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αποζηµιώσεις αυτές είχαν προεγκριθεί από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 
 
Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγκροτείται µε σκοπό την 
υποβοήθησή του για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία οικονοµικής 
πληροφόρησης και ενηµέρωσης, τη συµµόρφωση της Εταιρείας και των θυγατρικών της µε το νοµικό και 
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, τη διαδικασία του συστήµατος ελέγχου και την άσκηση της εποπτείας επί 
της ελεγκτικής λειτουργίας. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας κατόπιν 
σχετικής πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον 
µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία 
διαθέτουν επαρκή γνώση και εµπειρία επί θεµάτων οικονοµικών αναφορών, λογιστικής και ελεγκτικής. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές κρίνεται αναγκαίο, τουλάχιστον όµως τέσσερις φορές το χρόνο 
µετά από πρόσκληση του Προέδρου και συναντά τον τακτικό ελεγκτή της Εταιρείας χωρίς την παρουσία των 
µελών της ∆ιοίκησης της εταιρείας τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. 
 
Κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε τον Ν. 3693/2008 ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
είναι οι ακόλουθες:  
 
• η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 
• η παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του 

συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της µονάδας 
των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόµενης οντότητας, 

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

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

 

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι: 
 
Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας  Πρόεδρος 

Ευάγγελος Ν. Φαφούτης  Μέλος 

Ιωάννης Ε. Παπαµιχάλης   Μέλος 
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Επιτροπή Οργάνωσης και Προσωπικού 

 

Η Επιτροπή Οργάνωσης και Προσωπικού απαρτίζεται από τρία (3) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε 
αντικείµενο την επικύρωση των αποφάσεων της Εταιρείας σχετικά µε τις µεταβολές οργανογραµµάτων και 
τις περιγραφές θέσεων εργασίας και επί πλέον την αξιολόγηση, εξέταση και έγκριση των αυξήσεων, 
τακτικών και έκτακτων αποδοχών του προσωπικού καθώς και των σχετικών παροχών. 
 
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της (ή από τον αναπληρωτή του) τακτικά µια (1) φορά το 
εξάµηνο και εκτάκτως όποτε παρουσιασθεί θέµα. 
 
Η σύνθεση της Επιτροπής Οργάνωσης και Προσωπικού είναι: 
 

∆ηµήτριος Π. Κονταξής  Πρόεδρος 

Νίκη ∆. Στουφή   Μέλος 

Ευάγγελος Ν. Φαφούτης  Μέλος 

 

ζ) Συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Κώδικα 

 

Η Εταιρεία έχει συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του Κώδικα που έχει καταρτίσει. 
 

 

 

 

 

 

 
Για την CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
 
 
 
 

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ 

Αντιπρόεδρος & 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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Έκθεση Ελέγχου 

Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους µετόχους της  

CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας CYCLON 
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση 
οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει 
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και 
διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά 
και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  
Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 
της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 

Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ και των θυγατρικών 
αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 

οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 
2190/1920. 

 

β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια 
των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Πειραιάς, 28 Μαρτίου, 2011 
 
 
 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 

∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ 
Α.Μ.ΣΟΕΛ 15811 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. 
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 – 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Α.Μ.ΣΟΕΛ 119 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2010 
 (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 

  Όµιλος Εταιρεία 

  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ.     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7 33.105 33.090 31.756 31.725

Επενδύσεις σε ακίνητα 8 2.007 2.007 2.007 2.007

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 9 348 603 294 527

Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 10 98 33 2.828 2.463

Υπεραξία επιχείρησης  467 467 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 5.820 4.288 5.805 4.278

  41.845 40.488 42.690 41.000

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Αποθέµατα 12 8.055 8.510 7.546 7.992

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 59.683 49.028 58.627 47.654

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 7.778 4.243 6.808 3.806

  75.516 61.781 72.981 59.452

Σύνολο ενεργητικού  117.361 102.269 115.671 100.452

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους      

Μετοχικό κεφάλαιο 14 12.532 12.532 12.532 12.532

Αποθεµατικά 15 2.092 2.105 1.774 1.774

Κέρδη εις νέον  16.227 14.705 16.761 15.087

  30.851 29.342 31.067 29.393

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  101 18 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  30.952 29.360 31.067 29.393

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

∆ανεισµός 16 32.741 373 32.741 369

Αναβαλλόµενοι φόροι  19 2.430 3.740 2.305 3.566
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 20 3.649 3.735 3.347 3.448

Επιχορηγήσεις 21 - 92 - 92

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 74 85 72 72

  38.894 8.025 38.465 7.547

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 33.181 35.686 32.341 34.908

∆ανεισµός 16 14.334 29.198 13.798 28.604

  47.515 64.884 46.139 63.512

Σύνολο υποχρεώσεων  86.409 72.909 84.604 71.059

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  117.361 102.269 115.671 100.452
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Κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης από 1
η
 Ιανουαρίου – 31

η
 ∆εκεµβρίου 2010 

(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
  Όµιλος  Εταιρεία 

 Σηµ. 1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009  1.01-31.12.2010 1.01-31.12.2009 

      

Πωλήσεις 28   479.566 372.651  476.208 367.394 

Κόστος πωληθέντων 29 (455.189) (350.229)  (453.111) (345.868) 

Μεικτό κέρδος  24.377 22.422  23.097 21.526 

Άλλα λειτουργικά έσοδα  30   3.740 3.778  3.841 3.838 

Έξοδα διάθεσης 29  (18.427) (17.679)  (17.997) (16.980) 

Έξοδα διοίκησης 29  (5.061) (4.941)  (4.245) (4.277) 

       

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  4.629 3.580  4.696 4.107 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  17 (2.581) (1.706)  (2.547) (1.640) 

Κέρδη προ φόρων  2.048 1.874  2.149 2.467 

Φόρος εισοδήµατος 18 (533) (820)  (475) (822) 

Καθαρά κέρδη   1.515 1.054  1.674 1.645 

       

Κατανεµηµένα σε:       

 Μετόχους της µητρικής   1.522 1.060 1.674 1.645 

 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας   (7) (6) - - 

  1.515 1.054  1.674 1.645 

Κατάσταση λοιπών εσόδων     
  

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπών  (13) (8) - -

Σύνολο  1.502 1.046  1.674 1.645

Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν στους 

µετόχους της µητρικής για την περίοδο 

(εκφρασµένα σε € ανά µετοχή) 

    

  

Βασικά / Μειωµένα 23   0,0571 0,0397 0,0628 0,0617 

Προτεινόµενο µέρισµα / µετοχή  - - 0,021 - 
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Κατάσταση µεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης από 1
η
 Ιανουαρίου – 31

η
 ∆εκεµβρίου 2010 

(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
Όµιλος 

 

 Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 
∆ικαιώµατα 

µειοψηφίας 
Σύνολο 

 
Μετοχικό 

κεφάλαιο Αποθεµατικά  

Αποτελέσµατα 

εις νέον  

       

1 Ιανουαρίου 2009 12.532 2.113  13.645 24 28.314 

Καθαρό κέρδος χρήσεως - -  1.060 (6) 1.054 
Συναλλαγµατικές διαφορές - (8)  -  (8) 

31 ∆εκεµβρίου 2009 12.532 2.105  14.705 18 29.360 

       

1 Ιανουαρίου 2010 12.532 2.105  14.705 18 29.360 

Καθαρό κέρδος χρήσεως - -  1.522 (7) 1.515 
Συναλλαγµατικές διαφορές  (13)    (13) 
Μεταφορά σε αποθεµατικά - -  - 90 90 

31 ∆εκεµβρίου 2010 12.532 2.092  16.227 101 30.952 
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Κατάσταση µεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης από 1

η
 Ιανουαρίου – 31

η
 ∆εκεµβρίου 2010 

(ποσά σε χιλ.  Ευρώ) 
 
 
Εταιρεία 
 

 

 
Μετοχικό 

κεφάλαιο Aποθέµατικα 

Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2009 12.532 1.774 13.442 27.748 

Καθαρό κέρδος χρήσεως - - 1.645 1.645 

     

31 ∆εκεµβρίου 2009 12.532 1.774 15.087 29.393 

     

1 Ιανουαρίου 2010 12.532 1.774 15.087 29.393 

Καθαρό κέρδος χρήσεως - - 1.674 1.674 

     

31 ∆εκεµβρίου 2010 12.532 1.774 16.761 31.067 
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Κατάσταση ταµειακών ροών της χρήσης από 1

η
 Ιανουαρίου – 31

η
 ∆εκεµβρίου 2010 

(ποσά σε χιλ.  Ευρώ) 
 

  Όµιλος Εταιρεία 

 Σηµ. 

1.01-

31.12.2010 

1.01-

31.12.2009 

1.01-

31.12.2010 

1.01-

31.12.2009 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Αποτελέσµατα πρό φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)  2.048 1.874 2.149 2.467 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:      

Αποσβέσεις 7,9 2.767 2.697 2.648 2.575 

Προβλέψεις  598 142 1.042 101 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (247) (235) (320) (199) 
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) 
Επενδυτικής δραστηριότητας  (424) (433) (706) (417) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  3.170 2.024 3.135 1.978 

Μεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης:      

Αύξηση / (µείωση) αποθεµάτων  455 736 446 804 

Αύξηση/ (µείωση)  απαιτήσεων  (12.550) 9.016 (12.933) 7.607 

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  (4.038) 1.616 (4.085) 2.717 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα   (2.627) (2.024) (2.593) (1.978) 

Καταβεβληµένοι φόροι  (596) (335) (596) (335) 
Σύνολο (εκροών) / εισροών  από λειτουργικές 

δραστηριότητες ( α)  (11.444) 15.078 (11.813) 15.320 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 7,9 (2.598) (2.919) (2.502) (2.880) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 
στοιχείων  10 123 10 123 

Τόκοι εισπραχθέντες  128 262 106 246 
Πώληση / (απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων  (65) - (365) - 

Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (2.525) (2.534) (2.751) (2.511) 

      

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      

Εισπράξεις απο εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  32.500 - 32.500 - 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων απο χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεωλύσια)  (234) (238) (221) (224) 

Εξοφλήσεις δανείων  (14.762) (14.097) (14.713) (14.029) 
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  17.504 (14.335) 17.566 (14.253) 

      

Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β)+(γ)  3.535 (1.791) 3.002 (1.444) 

      

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως  4.243 6.034 3.806 5.250 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως  7.778 4.243 6.808 3.806 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
1. Γενικές Πληροφορίες 

 
Η µητρική εταιρεία του Οµίλου CYCLON ΕΛΛΑΣ («ο Όµιλος») είναι η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Ανώνυµη 
Βιοµηχανική Εταρεία Επεξεργασίας και Εµπορίας Λιπαντικών & Πετρελαιοειδών («η Εταιρεία»), η οποία είναι 
ανώνυµη εταιρεία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα τον 
Ασπρόπυργο Αττικής, Λ. Μεγαρίδος 124, ΤΚ 19 300. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των λιπαντικών 
και πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες της αφορούν εµπορία καυσίµων και εµπορία λιπαντικών. 
 
Κύριοι µέτοχοι της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι: 
• REPUBLIC BAY VENTURES   (11,25%)  
• ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. του Θεοδώρου  (11,12%) 
• ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. του Θεοδώρου  (11,12%)  
• GROVANIA LTD                                       (  9,17%) 
• BNP PARIBAS (SUISSE S.A.)    (  5,55%) 
 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της  
για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς («∆ΠΧΑ»). Οι θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη σηµείωση 10. Η σηµαντικότερη από τις 
θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου είναι η ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, µε έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, Λ. Μεγαρίδος 124, ΤΚ 19 300. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού 
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλος.  
 
Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατέυονται στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.cyclon.gr 
 
Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο και στην Εταιρεία ήταν 278 άτοµα και 201 άτοµα 
αντίστοιχα (31.12.2009: Όµιλος 319 άτοµα, Εταιρεία 238 άτοµα). 
 
Οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 έχουν 
εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 28η Μαρτίου 2011. Η σύνθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 
 

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

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

και διερµηνειών. 

 

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

 
• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆ΠΧΑ 7 
(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» - Αναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών µέσων 
(εφαρµόζεται µεταγενέστερα από την 1 Ιουλίου, 2009).  
 

• ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (εφαρµογή στις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου, 2010 ή µετά). 
 
• ∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) - Κόστη ∆ανεισµού (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1 
Ιανουαρίου, 2010 ή µετά). 
 
• ∆ΠΧΑ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου, 
2010 ή µετά). 
 
• Ε∆∆ΠΧΑ 13 - Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
1 Ιουλίου, 2009 ή µετά). 
 
• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) - «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) - 
«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 
“puttable” (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2010 ή µετά). 
 
• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) - «Πρώτη Υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) - «Ενοποιηµένες 
και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 
2010 ή µετά). 
 

• ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) - «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Όροι εξάσκησης και 
Ακυρώσεις (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2010 ή µετά). 
 
• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 – Συµβόλαια για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2010 ή µετά). 
 
• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (εφαρµογή 
στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου 2009 ή µετά). 
 
Η υιοθέτηση αυτών των διερµηνειών δεν έχει επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές  αρχές του Οµίλου/Εταιρείας. 

 

 

 β.   Νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα µη εισέτι σε ισχύ. 
 

Έως την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων εκδόθηκαν τα ακόλουθα πρότυπα και 
διερµηνείες, αλλά δεν είναι ακόµα σε ισχύ: 

 
• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) - «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆ΠΧΑ 7 - 
(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» - Αναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών 
Στοιχείων Ενεργητικού (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2010 ή µετά). 
 
• ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) - «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες 
και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου 
2010 ή µετά). 
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• ∆ΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) - «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 - «Πρώτη Υιοθέτηση των 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς») (εφαρµογή στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
1η Ιουλίου 2010 ή µετά) 

 
• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α.17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους (εφαρµογή για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου 2010 ή µετά). 
 
• ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (Εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η 

Ιανουαρίου 2011 ή µετέπειτα). 
 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων και ∆ιερµηνειών σε µελλοντικές περιόδους 
δεν θα έχει ουσιώδεις επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας. 

 

3. Βασικές Λογιστικές Αρχές  
 

3.1.  ∆ήλωση Συµµόρφωσης   
 

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

 
3.2.  Αρχή του Ιστορικού  Κόστους   

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

 
3.3. Βάση ενοποίησης 

 
Οι θυγατρικές, οι οποίες είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο όµιλος κατέχει άµεσα ή έµµεσα περισσότερο από 50% 
του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου ή έχει έλεγχο στις χρηµατοοικονοµικές ή λειτουργικές πολιτικές, 
ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όταν η µητρική εταιρεία έχει τη 
δυνατότητα να κατευθύνει την οικονοµική και λειτουργική πολιτική των εταιρειών στις οποίες επενδύει έτσι ώστε 
να λαµβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές τους.   
 
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης µιας 
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των 
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα 
συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή. Τα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 
αποκτώνται σε µία εξαγορά επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού 
συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, 
καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί 
µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
 
Όλες οι εταιρείες του οµίλου έχουν την ίδια ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 
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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.  
 

3.4. Αναγνώριση Εσόδων  
 
Τα έσοδα µετρούνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει 
ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της 
επιχείρησης και τα οποία περιλαµβάνουν τελωνιακούς φόρους, ενώ δεν περιλαµβάνουν εκπτώσεις και ΦΠΑ που 
σχετίζονται µε πωλήσεις. Τα ενδοεταιρικά έσοδα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων 
γίνεται ως εξής: 
 
(α)  Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί στους πελάτες, τα 
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
 
(β) Τόκοι 
Έσοδα από τόκους θεωρούνται τα δεδουλευµένα, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη το 
ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρµόζεται το οποίο είναι το επιτόκιο που 
προεξοφλεί ακριβώς τις µελλοντικές ταµειακές εισροές κατά την αναµενόµενη ζωή του οικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία του αυτού του στοιχείου. 
 
(γ) Μερίσµατα 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την στιγµή που θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής 
τους. 
 
(δ) Μισθώµατα 
Το εισόδηµα από µισθώµατα λειτουργικής µίσθωσης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε βάση την σταθερή 
µέθοδο κατά την διάρκεια της σχετικής µίσθωσης.     
 
3.5. Τοµείς δραστηριότητος  

 
Οι κύριοι τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η εµπορία πετρελαιοειδών προϊόντων (Υγρά 
Καύσιµα) και η παραγωγή βασικών λιπαντικών και τελικών (Συσκευασµένων) Λιπαντικών Προϊόντων. 
Οι ανωτέρω δραστηριότητες παρακολουθούνται µέσω αντίστοιχης ενιαίας διοικητικής πληροφόρησης. 
Ποσοστό 88% των πωλήσεων προέρχεται από την εσωτερική αγορά ενώ 12% αντιπροσωπεύει εξαγωγές (64% 
εντός της Ε.Ε. και 36% σε τρίτες χώρες). 
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. 
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(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των νοµισµατικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 
 
 (γ) Εταιρείες του Οµίλου 
Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου (καµία εκ των οποίων δεν έχει νόµισµα 
υπερπληθωριστικής οικονοµίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το νόµισµα παρουσίασης 
του Οµίλου γίνεται ως εξής: 
(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  
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 (25% για τις χρήσεις 2010, 2009). Τα  φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ως 
αυτά αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις  διότι δεν περιλαµβάνονται έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν 
φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες  χρήσεις και δεν περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε 
φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά.  
 
Ο φόρος εισοδήµατος των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού υπολογίζεται για την κάθε εταιρεία µε τα κάτωθι 
ποσοστά αντίστοιχα επί των δηλωθέντων καθαρών κερδών µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ως εξής: 
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 όλες τις πρόσκαιρες φορολογικές 
διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθµό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα 
κέρδη και συµψηφιστεί µε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση. 
 
Τα ποσά των αναβαλλόµενων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται κατά την ηµεροµηνία του 
εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί, συνεκτιµώντας νέα δεδοµένα και συγκυρίες που 
επιδρούν στην διαθεσιµότητα µελλοντικών φορολογητέων κερδών για αξιοποίηση τούτων.  
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά φορολογίας που αναµένεται να ισχύουν στην χρήση 
κατά την οποία ανακύπτει η φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα 
αποτελέσµατα πλήν της περίπτωσης  που συνδέεται µε ποσά που µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια οπότε και ο 
φόρος έχει την ίδια λογιστική µεταχείριση. 
     
3.9. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία   
 
Τα ενσώµατα πάγια κατά την 31.12.2004 αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία, η οποία θεωρήθηκε ως τεκµαιρόµενο 
κόστος σύµφωνα µε το IFRS 1, πρώτη υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. Μεταγενέστερες αποκτήσεις  επιµετρώνται στο 
κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµία αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως 
περιλαµβάνει και όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στον Όµιλο και το κόστος 
τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα 
της χρήσεως που πραγµατοποιούνται. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε τη 
σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού είναι ως εξής:  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗ 

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

 
Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε τέλος 
χρήσεως και προσαρµόζονται, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων 
υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα. 
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Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός ενσώµατου πάγιου καθορίζεται ως η 
διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και µεταφέρεται στα 
αποτελέσµατα της χρήσης. 
 

3.10. Επενδύσεις σε ακίνητα για εκµετάλλευση 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα για εκµετάλλευση, που αφορούν ακίνητα που αποκτώνται µε σκοπό τα έσοδα από 
ενοίκια και/ή την κεφαλαιακή ανατίµηση, εµφανίζονται στο ιστορικό κόστος όπως διαµορφώθηκε την 01.01.2004. 
Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των ακινήτων αυτών είναι 33 έτη. Οι αποσβέσεις λογίζονται έτσι ώστε να 
διαγράφουν στα αποτελέσµατα το κόστος ή η αξία αποτίµησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, κατά την 
διάρκεια των εκτιµώµενων ωφέλιµων ζωών τους, χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο. 
 
3.11. Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

 
Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της 
µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες 
υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος 
του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 
χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται 
στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους, εκτός 
όπου υπάρχει η λογική βεβαιότητα ότι ο Όµιλος θα αποκτήσει κυριότητα των παγίων στη λήξη της µίσθωσης. 
 
3.12. Λειτουργικές Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά 
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
Τα πληρωτέα µισθώµατα σε περίπτωση λειτουργικής µίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα µε βάση τη 
σταθερή µέθοδο σύµφωνα κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. 
 

3.13. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗ 

ΖΩΗ 

Λογισµικό 4-5 
Εµπορικό σήµα 5 
∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης 5 

 
3.14. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 
Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της εταιρείας επενεξετάζει τη λογιστική αξία των ασώµατων και 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίσει αν τυχόν τα περιουσιακά στοιχεία της έχουν υποστεί 
αποµείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 31.12.2010. 
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3.15. Αποθέµατα  

 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης τους και της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος αντιπροσωπεύει τα άµεσα αναλωθέντα υλικά και όπου συντρέχει η 
περίπτωση, τα άµεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται 
προκειµένου να φτάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν 
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο 
του σταθµισµένου µέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντικατοπτρίζει την κατ΄εκτίµηση τιµή  πώλησης 
αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης.  
 
3.16. Πελάτες 
 
Οι πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και εν συνεχεία αποτιµώνται συνεκτιµώντας την 
παρούσα αξία τους υπολογισµένης βάσει του πραγµατικού επιτοκίου. Αποµείωση αναγνωρίζεται όταν υπάρχει 
αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 
συµβατικούς όρους.  Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το 
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
Για πελάτες  που κρίνονται επισφαλείς διενεργείται ισόποση πρόβλεψη η οποία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 
της χρήσης εντός της οποίας οι αντίστοιχοι πελάτες απέκτησαν τον χαρακτηρισµό των επισφαλών. 
 
3.17. Επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 
 
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε µεταβατικούς λογαριασµούς και αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν. 

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

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

3.19. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα 
ίδια κεφάλαια. 
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε 
µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 
Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου, έως ότου οι ίδιες 
µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για τη 
συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαµβάνεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 
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3.20. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

 
Τα χρηµατοικονοµικά  περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις εµφανίζονται στον ισολογισµό του Οµίλου, από 
τη στιγµή που ο Όµιλος είναι συµβαλλόµενο µέρος µιας τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.  Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για 
τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και 
επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο  
ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται 
από τη ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν 
εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση.   
 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών 
στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή µετρητών από εργασίες του Οµίλου είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από 
αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν 
τόκο. Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά µε το µη βραχυπρόθεσµο δανεισµό  
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του. Ο δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών από επιτόκια. Η 
διεύθυνση του Οµίλου παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις 
τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού 
κινδύνου. Ο Όµιλος εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε πελάτες µε 
κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. 
Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και ο 

Όµιλος εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε 
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η εισπραξιµότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά 
ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Ο Όµιλος εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση  
 
τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή 
ρευστότητα και µε το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε εξασφαλισµένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 
 
(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων  κυµαίνεται λόγω 
αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές 
συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το 
νόµισµα αποτίµησης του Οµίλου. Τα κυριότερο νόµισµα σε όγκο συναλλαγών του Οµίλου εκτός του Ευρώ είναι 
το ∆ολάριο Ηνωµένων Πολιτειών. Η διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου γίνεται κυρίως µε τη 
µεγιστοποίηση της φυσικής αντιστάθµισης µέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και εισροών – εκροών σε ∆ολάρια 
Ηνωµένων Πολιτειών. Η διεύθυνση του Οµίλου παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 
σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  
 
5. Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα), που διαπραγµατεύονται 
σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια) προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή 
προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης. 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται 
µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού. 
 
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την 
πραγµατική τους αξίας. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής 
τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών 
που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για 
τον Όµιλο για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 
 

6. Ουσιώδεις κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης 

 

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

Mεταφορικ

ά µέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Προκαταβολές 

για αγορά παγίων 

και πάγια υπό 

κατασκευή Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 20.401 14.590 2.686 5.345 382 43.404

Συν/κες ∆ιαφορές 0 0 (5) (1) - (6)

Προσθήκες 1.285 958 5 377 269 2.894

Πωλήσεις (17) (148) - (33) - (198)

Μεταφορά 282 101 - - (383) -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 21.951 15.501 2.686 5.688 268 46.094

   

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 2.054 3.995 1.275 3.328 - 10.652

Συν/κες ∆ιαφορές - - (1) (1) - (2)

Αποσβέσεις 707                   919 330 469 - 2.425

Πωλήσεις (5) (33) - (33) - (71)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 2.756 4.881 1.604 3.763 - 13.004

   
Αναπόσβεστη αξία  

31 ∆εκεµβρίου 2009 19.195 10.620 1.082 1.925 268 33.090

       

 
Οικόπεδα – 

κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 

Mεταφορικ

ά µέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Προκαταβολές 

για αγορά παγίων 

και πάγια υπό 

κατασκευή Σύνολο 

   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 21.951 15.501 2.686 5.688 268 46.094

Συν/κες ∆ιαφορές   

Προσθήκες 860 1.067 41 533 93 2.594

Πωλήσεις (8) (97) (3) (101) - (209)

Μεταφορά - 40 (6) - (34) -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 22.803 16.511 2.718 6.120 327 48.479

   

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 2.756 4.881 1.604 3.763 - 13.004

Συν/κες ∆ιαφορές  (1) (1)

Αποσβέσεις 764 989 286 474 - 2.513

Πωλήσεις (1) (39) (1) (101) - (142)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 3.519 5.831 1.889 4.135 - 15.374

   
Αναπόσβεστη αξία  

31 ∆εκεµβρίου 2010 19.284 10.680 829 1.985 327 33.105

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

 

 
Οικόπεδα - 

κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός  

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Προκαταβολές 

για αγορά 

παγίων και 

πάγια υπό 

κατασκευή Σύνολο 

 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 19.253 14.549 2.302 4.992 382 41.478

Προσθήκες 1.285 948 1 371 269 2.874

Πωλήσεις (2) (148) - (33) - (183)

Μεταφορά 282 101 - - (383) -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 20.818 15.450 2.303 5.330 268 44.169

  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 2.005 3.959 1.168 3.056 - 10.188

Αποσβέσεις 696                  907 267 453 - 2.323

Πωλήσεις (1) (33) - (33) - (67)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 2.700 4.833 1.435 3.476 - 12.444

  

Αναπόσβεστη αξία  

31 ∆εκεµβρίου 2009 18.118 10.617 868 1.854 268 31.725

       

 
Οικόπεδα – 

κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός  

Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Προκαταβολές 

για αγορά 

παγίων και 

πάγια υπό 

κατασκευή Σύνολο 

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 20.818 15.450 2.303 5.330 268 44.169

Προσθήκες 854 1.052 - 503 93 2.502

Πωλήσεις - (97) - (101) - (198)

Μεταφορά - 34 - - (34) -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 21.672 16.439 2.303 5.732 327 46.473

  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 2.700 4.833 1.435 3.476 - 12.444

Αποσβέσεις 752 976 224 463 - 2.415

Πωλήσεις (41) - (101) - (142)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 3.452 5.768 1.659 3.838 - 14.717

  

Αναπόσβεστη αξία  

31 ∆εκεµβρίου 2010 18.220 10.671 644 1.894 327 31.756

       

 
 

 
 
 
 
 
 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Τα πάγια (µεταφορικά µέσα και τεχνολογικός εξοπλισµός) τα οποία χρησιµοποιεί η Εταιρεία και ο Όµιλος µε  
χρηµατοδοτική µίσθωση έχουν ως εξής:  
 

 Όµιλος 

 31.12.2010  31.12.2009 

Κόστος 1.055  1.115 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (409)  (456) 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου  646  659 

 
 

 Εταιρεία 

 31.12.2010  31.12.2009 

Κόστος 1.055  1.055 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (409)  (410) 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 646  645 

 
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. υπέρ της 
Εθνικής Τράπεζας και €18.000 χιλ. υπέρ της Εµπορικής Τράπεζας. 
 
8.       Επενδύσεις σε ακίνητα  
 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία νοικιάζει τρία ιδιόκτητα πρατήρια καυσίµων σε τρίτους τα οποία έχουν ως εξής: 
 

 31.12.2010 31.12.2009 

Αξία 2.054 2.054 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (47) (47) 
Αναπόσβεστη αξία  2.007 2.007 

 
9.   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

 

 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 23 - - 25 7 - - 7 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 

2009 1.172 150 22 1.344 1.028 150 22 1.200 

        

Συσσωρευµένες αποσβέσεις        

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

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

2009 597 122 22 741 529 122 22 673 

        
Αναπόσβεστη αξία  

31 ∆εκεµβρίου 2009 575 28 - 603 499 28 - 527 
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 Όµιλος  Εταιρεία 

 Λογισµικό Σήµατα ∆ικαιώµατα Σύνολο  Λογισµικό Σήµατα ∆ικαιώµατα Σύνολο 

          

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

Προσθήκες 4 - - 4 - - - - 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 

2010 1.176 150 22 1.348 1.028 150 22 1.200 

        

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

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 5 - - 5     

Αποσβέσεις 226 28 - 254 203 28 - 233 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 

2010 828 150 22 1.000 734 150 22 906 

        
Αναπόσβεστη αξία  

31 ∆εκεµβρίου 2010 348 - - 348 294 - - 294 

 

10.    Συµµετοχές σε θυγατρικές/συγγενείς επιχειρήσεις 
Οι συµµετοχές της εταιρείας σε θυγατρικές εταρείες του Οµίλου είναι οι ακόλουθες :  

10.1 Ενοποιούµενες θυγατρικές εταιρείες 

Επωνυµία Έδρα 

Ποσοστό 

άµεσης 

συµµετοχής 

Ποσοστό 

έµµεσης 

συµµετοχής 
Αξία  ∆ραστηριότητα 

Ετος 

ίδρυσης/ 

κτήσης 

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

1998 

ΚΕΠΕ∆ Α.Ε. (1) Αθήνα  
 

90% 
- 

Σύστηµα Εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών 
λιπαντικών 

2002 

ΕΛΤΕΠΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

Αθήνα 100%  - 
Συλλογή και εµπόριο 
χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων 

1999 

ARCELIA 
HOLDINGS LTD 
(2) 

Κύπρος 100%  1.630 Εταιρεία συµµετοχών 2007 

BULVARIA OOD Βουλγαρία  100% - Εµπορία λιπαντικών 2007 

CYROM Ρουµανία  100% - Εµπορία λιπαντικών 2007 

CYTOP AE (3) Αθήνα 100%  400 
Συλλογή και εµπόριο 
χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων 

2008 

AL DERAA AL 
AFRIQUE (για 
πρώτη φορά 
ενοποιούµενη) (5) 

Λιβύη  60% - 

Συλλογή και εµπόριο 
χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων 

2010 

Σύνολα    2.730   

 

Επωνυµία Έδρα 
Ποσοστό άµεσης και 

έµµεσης συµµετοχής 
Αξία  ∆ραστηριότητα 

Ετος ίδρυσης/ 

κτήσης 

ΣΟΥΣΑΚΙ Αθήνα 30% 33 
Παραγωγή και  εµπορία 

ηλεκτρικής ενέργειας 
2008 

ΒΙΠΑΝΟΤ (4) Ασπρόπυργος 12.83% 65 
Ιδρυση Βιοµηχανικού 

Πάρκου 
2010 

Σύνολα   98   
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(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 2009. 
(4)  Η εταιρεία συµµετέχει µε προσοστό 12,83% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε την επωνυµία «Φορέας 

Βιοµηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) Ασπροπύργου Νότιος Τοµέας Ανώνυµη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπροπύργου Α.Ε.». 
Σκοπός της συσταθείσας ως άνω εταιρείας είναι να αποτελέσει τον φορέα ΒΕΠΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.2545/1997, καθώς και να επιδιώξει την ίδρυση, έγκριση, µελέτη και κατασκευή όλων των αναγκαίων 
έργων υποδοµής του Βιοµηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) στον νότιο τοµέα της Βιοµηχανικής Ζώνης του δήµου 
Ασπροπύργου, εκτάσεως 2.000 περίπου στρεµµάτων. 
Η νέα εταιρεία µεταξύ των άλλων, θα ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες και ενέργειες για την έγκριση του 
ΒΙ.ΠΑ., καθώς και όλες τις απαιτούµενες τεχνικές µελέτες, προκειµένου να προχωρήσει η κατασκευή των 
έργων υποδοµής και των εγκαταστάσεων υποστήριξης του ΒΙ.ΠΑ. 

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

 
11.    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 
Προκαταβληθέντα ενοίκια 808 945  808 945 
Γραµµάτια εισπρακτέα - εµπορευµατικές 
πιστώσεις 4.403 3.120  4.403 3.120 
Επιταγές εισπρακτέες 403 25  403 25 
Εγγυήσεις  206 198  191 188 

Σύνολο 5.820 4.288  5.805 4.278 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

 Όµιλος  Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 

Πελάτες 31.228 26.768  28.678 21.131 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 2.225 1.225  2.225 1.225 
Επιταγές 23.811 18.636  23.513 18.607 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (4.728) (3.371)  (4.728) (3.371) 

Τελικές εµπορικές απαιτήσεις 52.536 43.258  49.688 37.592 
Απαιτήσεις από θυγατρικές  - -  2.268 1.488 
Λοιπές απαιτήσεις  7.147 5.770  6.671 8.574 

Σύνολο 59.683 49.028  58.627 47.654 

 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που λήφθηκαν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας ανέρχεται την 
31.12.2010 σε € 1.843 (31.12.2009: € 1.276).  
 
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες δεν διαφέρει σηµαντικά από τη λογιστική αξία. ∆εν υπάρχει 
σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 
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12. Αποθέµατα 

 Όµιλος Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Εµπορεύµατα 3.379 2.685 2.870 2.167 

Πρώτες ύλες 2.338 3.531 2.338 3.530 

Έτοιµα προϊόντα 2.554 2.510 2.554 2.511 

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

Σύνολο 8.055 8.510 7.546 7.992 

 

 

13. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 38 16 26 8 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 7.740 4.227 6.782 3.798 

Σύνολο 7.778 4.243  6.808 3.806 

 

 

14. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

 Αριθµός µετοχών

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 26.664.840  12.532 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 26.664.840  12.532 

 

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

 

Όµιλος 

 
Τακτικά 

αποθεµατικά 

Ειδικά 

αφορολόγητα 

αποθεµατικά 

Συναλλαγµατικές 

διαφορές Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 565 1.543 5 2.113 

Προσθήκες / (Μειώσεις) - - (8) (8) 

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

     
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 565 1.543 (3) 2.105 

Προσθήκες / (Μειώσεις) - - (13) (13) 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 565 1.543 (16) 2.092 
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Εταιρεία 

 
Τακτικά 

αποθεµατικά 

Ειδικά 

αφορολόγητα 

αποθεµατικά 

Συναλλαγµατικές 

διαφορές Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 562 1.212 - 1.774 

Προσθήκες / (Μειώσεις) - - - - 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 562 1.212 - 1.774 

     
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 562 1.212 - 1.774 

Προσθήκες / (Μειώσεις) - - - - 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 562 1.212 - 1.774 

 
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. ∆ανεισµός 

 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός      
Οµολογιακό δάνειο (16α) 32.500 -  32.500 - 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 241 373  241 369 

Σύνολο µακροπρόθεσµου δανείσµού 32.741 373  32.741 369 

      
      

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός      
Τραπεζικά δάνεια 11.704  12.967  11.168 12.384 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 130 231  130 220 

Οµολογιακό ∆άνειο (πληρωτέο στην επόµενη χρήση)   (16α) 2.500 16.000  2.500 16.000 

Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανείσµου 14.334 29.198  13.798 28.604 

Σύνολο δανεισµού 47.045 29.571  46.539 28.973 
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16α.   Οµολογιακό δάνειο 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της µητρικής εταιρείας την 09.02.2010 και στα πλαίσια της 
αναδιοργάνωσης του τραπεζικού δανεισµού, εγκρίθηκε η σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους €15.000.000, 
τριετούς διάρκειας, µε επιτόκιο euribor τριµήνου πλεόν σταθερού περιθωρίου, µε διαχειρίστρια την Εµπορική 
Τράπεζα. Ποσό €1.000.000 θα αποπληρωθεί εντός του 2011 και το υπόλοιπο ποσό εντός των επόµενων 2 ετών. 
Η σχετική σύµβαση υπεγράφη την 01.03.2010 και ακολούθησε η εκταµίευση του δανείου. 
Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 11.06.2010 εγκρίθηκε η σύναψη οµολογιακού 
δανείου ύψους έως €20.000.000, τριετούς διάρκειας, µε επιτόκιο euribor εξαµήνου πλεόν σταθερού περιθωρίου, 
µε σκοπό την εξόφληση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού  
της εταιρείας και την χρηµατοδότηση µέρους νέων επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας. Ποσό €750.000 θα 
αποπληρωθεί εντός του 2011 και το υπόλοιπο ποσό εντός των επόµενων 3 ετών. 
Η σχετική σύµβαση υπεγράφη την 29.11.2010 και ακολούθησε η εκτεµίευση του δανείου. 

 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 Όµιλος  Εταιρεία 
Χρηµατοδοτικά Μισθώµατα - ελάχιστες πληρωµές 
µισθωµάτων 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 

Έως 1 έτος  178 263  178 253 

Από 1 έως 5 έτη και όχι πέραν της πενταετίας  275 404  275 396 

Σύνολο 453 667  453 649 

      
Μελλοντικές Χρηµατοοικονοµικές Χρεώσεις σε 
Χρηµατοδοτικά Μισθώµατα (82) (63)  (82) (60) 

Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε Χρηµατοδοτικά Μισθώµατα 371 604  371 589 

 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται παρακάτω:  
 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 

Έως 1 έτος  130 231  130 220 

Από 1 έως 5 έτη και όχι πέραν της πενταετίας  241 373  241 369 

Σύνολο 371 604  371 589 

 
17. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 Όµιλος 

  

Εταιρεία  

 31.12.2010 31.12.2009 

 

31.12.2010 

 

31.12.2009 

Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων (1.110) (778) (1.110) (778) 

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων (1.191) (948) (1.165) (913) 

Έσοδα συµµετοχών  - - - 

Πιστωτικοί τόκοι 127 119 106 101 
Κέρδη/(Ζηµιές) από συναλλαγµατικές 
διαφορές 247 34 268 71 

Εξοδα από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (14) (36) (13) 
 

(30) 
Χρηµατοικονοµικά έξοδα από 
εµπορευµατικές πιστώσεις (315) 143 (315) 144 
Λοιπά χρηµατοικονοµικά 
έσοδα/(έξοδα)  (325) (240) (318) (235) 

Σύνολο (2.581) (1.706) (2.547) (1.640) 

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

 Όµιλος  Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 

Φόρος εισοδήµατος χρήσης (1.749) (590) (1.736) (590) 

Αναβαλλόµενος φόρος  1.216 (230) 1.261 (232) 

Σύνολο (533) (820) (475) (822) 

 

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.Μι

σθώσεις 

Πρόβλεψη 

αποζηµ. 

προσωπικο

ύ 

Λοιπές Συνολο 

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

Χρέωση/(Πίστωση) 
αποτελεσµάτων (202) 34 166 55 (32) 209 230

Υπόλοιπο 31.12.2009 3.973 167 147 (166) (1.000) 618 3.740

Χρέωση/(Πίστωση) 
αποτελεσµάτων (211) (15) (1.458) 55 24 389 (1.216)

Χρέωση/(Πίστωση) 
αναβαλλόµενου 
φόρου - - - - - (94) (94)

Υπόλοιπο 31.12.2010 3.762 153 (1.311) (111) (976) 913 2.430

 

Εταιρεία 

 

Αναπροσαρµογή 

παγίων 

Αντιλ. εξόδων 

πολυετούς 

απόσβεσης  

Αποτίµηση 

απαιτήσεων 

Χρηµατοδ.

Μισθώσεις 

Πρόβλεψη 

αποζηµ. 

προσωπικού Λοιπές Συνολο 

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

Χρέωση/(Πίστωση) 
αποτελεσµάτων (202) 34 166 55 9 170 232

Υπόλοιπο 31.12.2009 3.965 168 147 (148) (862) 296 3.566

Χρέωση/(Πίστωση) 
αποτελεσµάτων (212) (15) (1.458) 55 9 360 (1.261)

Υπόλοιπο 31.12.2010 3.753 153 (1.311) (93) (853) 656 2.305

 
Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναλύονται ως εξής: 
Εταιρεία: € 360 χιλ. 
Όµιλος:   € 500 χιλ. 
 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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20. 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 την ηλικία 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 2010 και µε εκτίµηση για το 2010 από ανεξάρτητο 
αναγνωρισµένο αναλογιστή. 
 
Ο πιο σηµαντικές οικονοµικές υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

 
Ηµεροµηνία Αποτίµησης Αύξηση 

αποδοχών 

Επιτόκιο 

προεξόφλησης 

Πληθωρισµός  

31.12.2010 4% 4,8% 2,5% 
    

31.12.2009 4% 4,8% 2,5% 
   
 
  Όµιλος  Εταιρεία 

       
  31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 

Υπόλοιπο Ισολογισµού για:       
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20     (α) 1.953 1.902  1.735 1.698 
Παροχές οµαδικού συνταξιοδοτικού 
προγράµµατος 50495 (β) 1.696 1.833  1.612 1.750 
  3.649 3.735  3.347 3.448 

       

Χρέωση αποτελεσµάτων       
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20     (α) 316 341  268 312 
Παροχές οµαδικού συνταξιοδοτικού 
προγράµµατος (β) 194 194  189 194 
  510 535  457 506 

 
 
Ο Όµιλος επέλεξε να καταχωρίσει το σύνολο των συσσωρευµένων αναλογιστικών κερδών και ζηµιών κατά την 
ηµεροµηνία µετάβασης (01.01.2004) στα ∆ΠΧΠ αναπροσαρµόζοντας ανάλογα τα κέρδη είς νέον. 
 
 
(α) Πρόβλεψη συνταξιοδοτικών παροχών (Ν.2112/20)  

 

Σύµφωνα µε την Ελληνική εργατική νοµοθεσία, µισθωτοί και εργάτες δικαιούνται αποζηµιώσεως στην περίπτωση 
απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζηµίωσης εξαρτάται από τις χρηµατικές απολαβές του 
µισθωτού και του εργάτη, το χρόνο υπηρεσίας και το λόγο της αποχωρήσεως (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 
Μισθωτοί ή εργάτες που παραιτούνται ή απολύονται για συγκεκριµένη αιτία, δεν δικαιούνται αποζηµιώσεως. Η 
πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως ισούται µε το 40% του ποσού, το οποίο θα ήταν 
πληρωτέο σε περίπτωση απολύσεως χωρίς συγκεκριµένη αιτία.  
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισµό έχουν ως εξής : 
 Όµιλος  Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 
Παρούσα αξία συσσωρευµένης 
υποχρέωσης 2.146 2.234  1.944 2.029 
Μη αναγνωρισθείσες αναλογιστικές 
ζηµίες (193) (332)  (209) (331) 
Υποχρέωση στον ισολογισµό 1.953 1.902  1.735 1.698 

 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων έχουν ως εξής :  
 
 Όµιλος  Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  133 120  112 100 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 106 104  96 95 
Κέρδος µεταφοράς Συνταξιοδοτικών 
∆ικαιωµάτων 17 -  - - 
Κόστος µεταφοράς Συνταξιοδοτικών 
∆ικαιωµάτων 52 -  52 - 
Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµίας 8 117  8 117 
Κόστος επιπλέον παροχών - -  - - 
Σύνολο, περιλαµβανόµενο στις παροχές 
στους εργαζόµενους 316 341  268 312 

 

(β) Πρόβλεψη συνταξιοδοτικών παροχών οµαδικού συνταξιοδοτικού προγράµµατος 50495 

Η Εταιρεία καταβάλλει οικειοθελώς στους αποχωρούντες υπαλλήλους της ένα πρόσθετο ποσό, πέραν της 
δικαιούµενης νόµιµης αποζηµίωσης λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Για την ταµειακή εξασφάλιση των εν 
λόγω µελλοντικών καταβολών επενδύει κατ΄έτος ένα χρηµατικό ποσό το οποίο διαχειρίζεται επενδυτικά η 
ασφαλιστική εταιρεία βάσει ειδικής σύµβασης.  
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισµό έχουν ως εξής:      
 Όµιλος  Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 

Παρούσα αξία συσσωρευµένης 
υποχρέωσης 2.289 2.565 2.178 2.448
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων 
προγράµµατος (883) (769) (818) (708)
Μη αναγνωρισθείσες αναλογιστικές 
ζηµίες 290 38 252 10
Υποχρέωση στον ισολογισµό 1.696 1.833 1.612 1.750

 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων έχουν ως εξής :  
 
 Όµιλος  Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  116 113 110 107 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 113 128 108 123 
Αναµενόµενη απόδοση των 
περιουσιακών στοιχείων (32) (38) (29) (36) 
Κέρδος µεταφοράς Συνταξιοδοτικών 
∆ικαιωµάτων - (5) - - 
Κόστος µεταφοράς Συνταξιοδοτικών 
∆ικαιωµάτων (3) (4) - - 
Σύνολο, περιλαµβανόµενο στις παροχές 
στους εργαζόµενους 194 194 189 194 
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21. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις - Επιχορηγήσεις 

 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

   
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 92 310  92 310 
Μεταφορά σε βραχυπρόθεσµες - (52)  - (52) 
Προσθήκες  -   - 
Αποσβέσεις (92) (166)  (92) (166) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως - 92  - 92 

 

22.      Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 74 85  72 72 
Βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις 33.181 35.686  32.341 34.907 

Σύνολο 33.255 35.771  32.413 34.979 

 
 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 Όµιλος  Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 

Προµηθευτές 24.101 29.230  23.613 28.795 
Προκαταβολές πελατών 1.267 752  1.267 751 
Μερίσµατα πληρωτέα - 22  - 22 
Ποσά οφειλόµενα σε θυγατρικές (σηµ.24) - -  29 26 
∆εδουλευµένα έξοδα 3.394 2.842  3.322 2.770 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη 3.654 2.013  3.366 1.855 
Λοιπές υποχρεώσεις 765 827  744 689 

Σύνολο 33.181 35.686  32.341 34.908 

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

 
 Όµιλος   Εταιρεία 

 31.12.2010 31.12.2009  31.12.2010 31.12.2009 

Βασικά και Μειωµένα κέρδη ανά µετοχή  

(€ ανά µετοχή)  
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 1.522 1.060  1.674 1.644 
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 26.664.840 26.664.840  26.664.840 26.664.840 
Βασικά και Μειωµένα κέρδη ανά µετοχή  

(€ ανά µετοχή) 0,0571 0,0397  0,0628 0,0617 
             
 

 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλ. Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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24. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 

 
• Επιπρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που ενδεχοµένως να προκύψει από φορολογικό έλεγχο των 

ανέλεγκτων χρήσεων. Η τελευταία ελεγµένη φορολογική χρήση των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση είναι ως εξής :  

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

Ο Όµιλος έχει  σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες  χρήσεις 2008, 2009 και 2010. 
Οι εταιρείες ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε., ΚΕΠΕ∆ Α.Ε., ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝ/ΞΙΑ περαίωσαν τις χρήσεις, βάση του Ν. 3888/2010, 
η µεν ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. τις χρήσεις 2007 και 2008, οι δε υπόλοιπες τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009. 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση των υποχρεώσεων του Οµίλου και της 
Εταιρείας ανέρχεται την 31.12.2010 σε €14.478. Αντίστοιχα την 31.12.2009 το ποσό ανερχόταν σε  
€22.023. 

• Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, υφίστανται επίδικες απαιτήσεις κατά της 
εταιρείας, συνολικού ποσού €580 χιλ. περίπου. Σύµφωνα µε τον Νοµικό Σύµβουλο της εταιρείας δεν 
αναµένεται να υπάρχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 
25. Συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων 

 
Οι µισθώσεις της Εταιρείας αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις διοικητικές υπηρεσίες και 
χώρους καταλλήλους για πρατήρια καυσίµων τους οποίους στην συνέχεια υπεκµισθώνει σε συνεργάτες -  
πρατηριούχους.  
Οι ελάχιστες πληρωµές  και εισπράξεις  για τον Όµιλο και την Εταιρεία από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων 
έχουν ως εξής:  
 

Ελάχιστες πληρωµές              2010                 2009 
 
Εως 1 έτος                                  930                    940 
Απο 1 εως 5                              5.261                 3.968 
Πάνω απο πέντε                       2.499                 1.172 
Σύνολο                                     8.690                 6.080 

 

Ελάχιστες εισπράξεις 

Εως 1 έτος                                   970                   879 
Απο 1 εως 5                              3.653                3.481 
Πάνω απο πέντε                       1.559                   660 
Σύνολο                                     6.182                5.020 

 

26. 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: 
31.12.2010 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 109 2.955 920 13 
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε 12 28 14 16 
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 3 238  
BULVARIA 1.118 - 579  
CYROM 1.446 - 523  
CYTOP 3 9 1  
ΣΥΝΟΛΟ 2.690 2.995 2.275 29 
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31.12.2009 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 118 2.904 724 - 
ΚΕΠΕ∆ Α.Ε 12 27 1 18 
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 - 238 8 
BULVARIA 1.106 - 146 - 
CYROM 631 - 357 - 
CYTOP 3 - 22 - 
ΣΥΝΟΛΟ 1.872 2.931 1.488 26 

 
Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών στα συνδεδεµένα µέρη έγιναν στις κανονικές τιµές πωλήσεων του Οµίλου. 
Τα οφειλόµενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν µε καταβολή µετρητών. Καµµία εγγύηση δεν έχει 
δοθεί ή ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Επίσης, δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα πρόσωπα. 
 
27. Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών  
 
∆εν υπάρχουν συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου και των διευθυντικών στελεχών. Το συνολικό ύψος 
των αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου και της Εταιρείας διαµορφώθηκε ως 
ακολούθως: 
 

Όµιλος Εταιρεία 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 
652 653 416 413 

 
28. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Η δραστηριότητα του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα. Η ανάλυση του κύκλου 
εργασιών µεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού αναλύεται ως εξής : 
 
 
1. Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.2010 31.12.2010 
 Ελλάδα Λοιπή 

Ευρώπη 
Λοιπές 
Χώρες 

Σύνολο Ελλάδα Λοιπή 
Ευρώπη 

Λοιπές 
Χώρες 

Σύνολο 

Πωλήσεις σε 
εσωτερικούς 
πελάτες 448.897 1.003 0 449.900 442.975 2.564 0 445.539 
Πωλήσεις σε 
εξωτερικούς 
πελάτες 0 21.164 8.502 29.666 0 22.168 8.501 30.669 
Σύνολο 

πωλήσεων 448.897 22.167 8.502 479.566 442.975 24.732 8.501 476.208 
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2. Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.2009 31.12.2009 
 Ελλάδα Λοιπή 

Ευρώπη 
Λοιπές 
Χώρες 

Σύνολο Ελλάδα Λοιπή 
Ευρώπη 

Λοιπές 
Χώρες 

Σύνολο 

Πωλήσεις σε 
εσωτερικούς 
πελάτες 337.707 1.176 0 338.883 330.713 0 0 330.713 
Πωλήσεις σε 
εξωτερικούς 
πελάτες 0 27.071 6.697 33.768 0 29.984 6.697 36.681 
Σύνολο 

πωλήσεων 337.707 28.274 6.697 372.651 330.713 29.984 6.697 367.394 

         
         
 
 
3. Όµιλος Εταιρεία 
 01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009 
Πωλήσεις 
εµπορευµάτων 442.037 341.670 436.105 334.514 
Πωλήσεις 
προϊόντων 37.150 30.967 39.714 32.704 
Λοιπές πωλήσεις 379 14 389 176 
Σύνολο 479.566 372.651 476.208 367.394 

 



      Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

      Ετήσιες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2010 

      Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

Σελίδα 60 από 65 

      ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
 

4.           
01.01.-31.12.2010 CYCLON ΕΛΤΕΠΕ ΕΛΤΕΠΕ 

Κ/Ξ 
ΚΕΠΕ∆ BULVARIA CYROM ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ 

ΟΜΙΛΟΣ 

           
Έσοδα από εξωτερικούς 
πελάτες 477.359 1.865 50 225 1.683 1.884 7 483.077 - 483.088 
Έσοδα µεταξύ Τοµέων 
∆ραστηριότητας 2.690 3.018 2.294 28 - - - 8.030 (8.030) - 
Συνολικά Έσοδα 480.049 4.883 2.344 253 1.683 1.884 7 491.127 (7.801) 483.306 
Κόστος Πωληθέντων 453.111 4.314 2.329 208 1.196 1.566 - 462.724 (7.535) 455.189 
Λειτουργικά Έξοδα 22.242 448 162 128 565 162 61 23.768 (265) 23.503 
Λειτουργικά Κέρδη (Ζηµίες) 4.696 122 (147) (83) (79) 159 (54) 4.614 - 4.614 
Λειτουργικά Κέρδη (Ζηµίες) 
προ αποσβέσεων 7.344 148 (140) (83) (4) 170 (54) 7.381 - 7.381 
Καθαρά Κέρδη (Ζηµίες) 1.674 69 (177) (70) (79) 141 (43) 1.513 - 1.515 
Πάγιο Ενεργητικό 42.690 134 106 1 1.262 17 1.762 45.972 (4.127) 41.845 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 72.981 1.996 582 264 1.338 715 335 78.214 (2.695) 75.516 
Σύνολο Ενεργητικού 115.671 2.130 688 265 2.600 732 2.097 124.186 (6.822) 117.361 
Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 38.465 48 88 88 224 - (19) 38.895 - 38.894 
Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 46.139 1.781 906 72 667 619 26 50.214 (2.695) 47.515 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
και Υποχρεώσεων 115.671 2.130 688 265 2.600 732 2.097 124.183 (6.822) 117.361 

 
 
 

Τόσο στις πωλήσεις καυσίµων της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Οµίλου όσο και στο κόστος πωληθέντων, περιλαµβάνονται τελωνιακοί φόροι συνολικού 
ποσού € 200.713 (1/1-31/12/2009: € 146.386). 
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29. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

 Όµιλος 
Εταιρεία 

 1.01- 31.12.2010 1.01- 31.12.2009 

 

1.01- 31.12.2010 

 

1.01- 31.12.2009 
     

Μισθοδοσία  11.919 11.933 9.780 9.925 
Αποσβέσεις  (Σηµ. 6 - 8) 2.767 2.697 2.648 2.575 
Εξοδα διαφήµισης και προώθησης 374 314 276 227 
Ενοίκια 1.522 1.622 1.387 1.367 
Εξοδα µεταφορών 5.600 5.564 5.367 5.230 
Αναλώσεις α&β υλών και υλικών 
συσκευασίας 23.129 16.721 23.129 16.721 
Κόστος πωληθέντων αποθεµάτων 408.727 322.805 409.688 320.890 
Αµοιβές & παροχές τρίτων 4.866  4.587 4.518 3.859 
Λοιπά έξοδα 19.773                  6.606 18.560 6.331
Σύνολο κόστους πωληθέντων, 

διοίκησης και διάθεσης 478.677 372.849 475.353 367.125

 
 

 Όµιλος 
Εταιρεία 

 1.01- 31.12.2010 1.01- 31.12.2009 

 

1.01- 31.12.2010 

 

1.01- 31.12.2009 

 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 8.282 8.349 6.728 6.854 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 2.497 2.510 2.100 2.113 

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα 630 552 495 452 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων εισφορών 189 312 

189 312 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών 321 210 

268 194 

Σύνολο 11.919 11.933 9.780 9.925 

 
Ο µέσος όρος προσωπικού των εταιρειών του Οµίλου το 2010 και 2009 είχε ως εξής: 
 
 2010 2009 
Εταιρεία 201 238 
Όµιλος 278 319 

 



      Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

      Ετήσιες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2010 

      Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

Σελίδα 62 από 65 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

 
30. Άλλα λειτουργικά έσοδα – καθαρά  
 

 Όµιλος   
Εταιρεία  

 1.01- 31.12.2010  1.01- 31.12.2009 

 

1.01- 31.12.2010 

 

1.01- 31.12.2009 

      

Έσοδα υπηρεσιών αποθήκευσης 1.490  1.671 1.490 1.711 
Ενοίκια 878  756 993 849 
Επιχορηγήσεις 163  165 163 165 
Έσοδα µεταφορών 806  607 806 607 
Έσοδα από επισφαλείς πελάτες -  - - - 
Λοιπά έσοδα/( έξοδα) 403  579 389 506 

Σύνολο 3.740  3.778 3.841 3.838 

 
31. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας την 7.2.2011, εγκρίθηκε η συµµετοχή κατά 
15% στην υπό σύσταση εταιρεία «Hellenic Aviation Fuelling Sercices Ltd», που θα αναλάβει την κατασκευή 
συστήµατος προµήθειας / διανοµής καυσίµων στο αεροδρόµιο της Λάρνακας. 
 
 

Ασπρόπυργος, 28 Μαρτίου 2011 
 

 

  
 

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

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

   
   
   
   
   

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

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 36417 Α’ ΤΑΞΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ:8412/06/Β/86/21   Ε∆ΡΑ: Λ.ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 124,ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 193 00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

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

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ» και του Οµίλου. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη  συναλλαγή µε την εταιρεία, να 

ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Νοµαρχία: Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ∆ιεύθυνση Α.Ε και Πίστεως 

∆ιεύθυνση διαδικτύου τηςεταιρείας: www.cyclon.gr 

Σύνθεση ∆Σ : Κωνσταντίνος Μαραβέας - Πρόεδρος µη Εκτελεστικό Μέλος, ∆ηµήτριος Π. Κονταξής - Αντιπρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Νίκη Στουφή - µη Εκτελεστικό Μέλος, 

Νικόλαος Ρεµπάκος - Εκτελεστικό Μέλος, ∆ηµήτριος Μπαρτζώκας - Εκτελεστικό Μέλος, Ευάγγελος Φαφούτης - Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Παπαµιχάλης - Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος 

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 28 Μαρτίου 2011 

Ορκωτός ελεγκτήςλογιστής: ∆ΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ  (Α.Μ ΣΟΕΛ 15811) 

Ελεγκτική εταιρία : ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη 

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2009 31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 33.105 33.090 31.756 31.725 

Επενδύσεις σε ακίνητα 2.007 2.007 2.007 2.007 

Αύλα περιουσιακά στοιχεία 348 603 294 527 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.385 4.788 8.633 6.741 

Αποθέµατα 8.055 8.510 7.546 7.992 

Απαιτήσεις από πελάτες 59.683 49.028 58.627 47.654 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.778 4.243 6.808 3.806 
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 117.361 102.269 115.671 100.452 
============== ============== ============== ==============

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 12.532 12.532 12.532 12.532 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 18.319 16.810 18.535 16.861 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 30.851 29.342 31.067 29.393 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 101 18 - -
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 30.952 29.360 31.067 29.393
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 32.741 373 32.741 369 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.153 7.652 5.724 7.178 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 14.334 29.198 13.798 28.604 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 33.181 35.686 32.341 34.908 
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 86.409 72.909 84.604 71.059
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 117.361 102.269 115.671 100.452 
============== ============== ============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.€)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2009 31 ∆εκ 2010 31 ∆εκ 2009

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

(1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα) 29.360 28.314 29.393 27.748 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.515 1.054 1.674 1.645 
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

30.875 29.368 31.067 29.393 
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 90 - - -

Συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρηµένες 

απ΄ευθείας στην Καθαρή Θέση (13) (8) - -
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 

(31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) 30.952 29.360 31.067 29.393 
============== ============== ============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.€)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009 

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 2.048 1.874 2.149 2.467 

Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις 2.767 2.697 2.648 2.575 

Προβλέψεις 598 142 1.042 101 

Συναλλαγµατικές διαφορές (247) (235) (320) (199) 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας (424) (433) (706) (417) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.170 2.024 3.135 1.978 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Μείωση/ (αύξηση) αποθεµάτων 455 736 446 804 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (12.550) 9.016 (12.933) 7.607 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (4.038) 1.616 (4.085) 2.717 

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.627) (2.024) (2.593) (1.978) 

Καταβεβληµένοι φόροι (596) (335) (596) (335) 

Σύνολο (εκροών) / εισροών από 

λειτουργικές δραστηριότητες (α) (11.444) 15.078 (11.813) 15.320 
============== ============== ============== ==============

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (2.598) (2.919) (2.502) (2.880) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 10 123 10 123 

Τόκοι εισπραχθέντες 128 262 106 246 

Πώληση / (απόκτηση) θυγατρικών,συγγενών 

κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (65) - (365) -

Σύνολο (εκροών) / εισροών από 

επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.525) (2.534) (2.751) (2.511) 
============== ============== ============== ==============

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 32.500 - 32.500 -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεωλύσια) (234) (238) (221) (224) 

Εξοφλήσεις δανείων (14.762) (14.097) (14.713) (14.029) 

Σύνολο (εκροών) / εισροών από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 17.504 (14.335) 17.566 (14.253) 
============== ============== ============== ==============

Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α) + (β) +(γ) 3.535 (1.791) 3.002 (1.444) 
============== ============== ============== ==============

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 4.243 6.034 3.806 5.250 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 7.778 4.243 6.808 3.806 
============== ============== ============== ==============

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

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ

Α∆Τ. ΑΕ 552587

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ

Α∆Τ. Λ 034405

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ

Α∆Τ. AE 537043

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 36417 Α’ ΤΑΞΗΣ

Ασπρόπυργος, 28 Μαρτίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.€)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 -31.12.2010 01.01 -31.12.2009 01.01 -31.12.2010 01.01 -31.12.2009 

Κύκλος εργασιών 479.566 372.651 476.208 367.394 

Μικτά Κέρδη 24.377 22.422 23.097 21.526 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.629 3.580 4.696 4.107 

Κέρδη προ φόρων 2.048 1.874 2.149 2.467 

Κέρδη µετά από φόρους (Α) 1.515 1.054 1.674 1.645

-Ιδιοκτήτες µητρικής 1.522 1.060 1.674 1.645 

-∆ικαιώµατα µειοψηφίας (7) (6) - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (13) (8) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 1.502 1.046 1.674 1.645 

Κατανέµονται σε : 

-Ιδιοκτήτες µητρικής 1.509 1.052 1.674 1.645 

-∆ικαιώµατα µειοψηφίας (7) (6) - -

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε €) 0,0571 0,0397 0,0628 0,0617 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 7.396 6.277 7.344 6.682  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την µητρική Εταιρεία και τον Όµιλο είναι αυτές που προβλέπονται από τα ∆.Π.Χ.Α. και ακολουθ-

ούνται 

µε συνέπεια.

2. Κέρδη ανά µετοχή

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

3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής και των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιρειών αναφέρονται στις σηµειώσεις 19 και 24 των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

4. (α) Ενοποιούµενες θυγατρικές

Στοιχεία για τις θυγατρικές εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση αναφέρονται στη σηµείωση 10 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

∆εν υπήρξε µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης των ενοποιούµενων θυγατρικών.

Η διαχειριστική περίοδος των ενοποιούµενων θυγατρικών συµπίπτει µε αυτή της µητρικής.

5. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Οµίλου, υφίστανται εµπράγµατα βάρη ως ακολούθως :

Όµιλος και Εταιρεία:  Υποθήκη ποσού € 24.000 χιλ. υπέρ της ΕΤΕ και € 18.000 χιλ. υπέρ της Εµπορικής Τράπεζας.

6. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Οµίλου και Εταιρείας

∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 

οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του οµίλου.

7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού : Εταιρείας 201 (2009 : 214), Οµίλου 278 (2009 : 295)

8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

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

Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς

αυτήν µέρη, είναι ως εξής:

Οµιλος Εταιρεία

2010 2010 

Εσοδα - 2.690 

Εξοδα - 2.995 

Απαιτήσεις - 2.275 

Υποχρεώσεις - 29 

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης: 653 416 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: - -

Υποχρεώσεις πρός διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: - -

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

9. Προβλέψεις

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

Οµιλος Εταιρεία 

Υποθέσεις που αναφέρονται στη σηµείωση 6 - -

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

(σηµειώσεις 19 και 24 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων) 500 360 

Λοιπές προβλέψεις - -

10. Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές € 13 χιλ. από τις ενοποιούµενες θυγατρικές εξωτερικού. 

11. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει µέρισµα € 0,021/µετοχή, το οποίο τελεί υπό τη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.



      Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

      Ετήσιες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2010 

      Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

Σελίδα 64 από 65 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΟΥΣ 2010 

 
Το παρόν έγγραφο περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 τις οποίες η CYCLON ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε. δηµοσίευσε κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης 2010. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 

(α) του άρθρου 1 της απόφασης 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το εν λόγω έγγραφο αποτελεί 

µέρος της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης 2010 της Εταιρείας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 

3556/2007. 

 

Το πλήρες κείµενο των ανακοινώσεων είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.cyclon.gr στις ειδικότερες επιλογές που επισηµαίνονται µέσω παραποµπών στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Η αντιστοιχία των παραποµπών έχει ως εξής: 

 

Σηµ. Επιλογές Εταιρικής Ιστοσελίδας ( http://www.cyclon.gr/ ) 

1 
Ενηµέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις / Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 

9.2.2010 

2 Ενηµέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις / Ενηµέρωση - Ορθή επανάληψη 

3 Ενηµέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις / Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

4 
Ενηµέρωση Επενδυτών / Ανακοινώσεις προς το Χ.Α. / Υπογραφή συµφωνητικού Οµολογιακού 

∆ανείου 15εκ. ευρώ. 

5 Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Οικονοµικά αποτελέσµατα 2009 

6 Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Παράταση Οµολογιακού ∆ανείου 

7 Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Γνωστοποίηση σηµαντικών συναλλαγών Ν. 3556/2007 

8 Ενηµέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις / Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

9 Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Αποτελέσµατα Α΄ Τριµήνου 2010 

10 Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Ποσό έκτακτης εισφοράς σύµφωνα µε το Ν. 3845/2010 

11 
Ενηµέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις / Πρόσκληση σε Επαναληπτική Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση 

12 Ενηµέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις / Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

13 
Ενηµέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις / Απόφαση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 

25
ης

 Ιουνίου 2010 

14 Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Ανακοίνωση συµµετοχής 

15 Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Οικονοµικά αποτελέσµατα Α΄ Εξαµήνου 2010 

16 Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Παράταση καταβολής Οµολογιακού ∆ανείου 

17 Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Έγκριση υπαγωγής στον Α.Ν. 3299/2004 

18 
Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη µερίσµατος  

χρήσης 2004 

19 Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Ίδρυση εταιρείας στην Λιβύη 

20 
Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Σχολιασµός Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 

Εννεαµήνου 2010 

21 
Ενηµέρωση Επενδυτών / Ανακοινώσεις προς το Χ.Α. / Υπογραφή Σύµβασης Κοινού Οµολογιακού 

∆ανείου 20εκ. ευρώ 

22 Ενηµέρωση Επενδυτών / Επενδυτικά Νέα / Εκλογή µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου 



      Όµιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

      Ετήσιες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2010 

      Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

Σελίδα 65 από 65 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ως και στο site του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπως εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

29/12/2010 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

www.ase.gr 

08/12/2010 Υπογραφή σύµβασης κοινού οµολογιακού δανείου 20 

εκατοµµυρίων ευρώ 

www.ase.gr 

01/12/2010 Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / 

λογιστικών καταστάσεων 

www.ase.gr 

09/11/2010 Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην 

εταιρεία 

www.ase.gr 

15/10/2010 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Α.Ν. 3299/04 www.ase.gr 

12/10/2010 ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 

www.ase.gr 

13/09/2010 Παράταση καταβολής οµολογιακού δανείου www.ase.gr 

30/08/2010 Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / 

λογιστικών καταστάσεων 

www.ase.gr 

03/08/2010 Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην 

εταιρεία 

www.ase.gr 

25/06/2010 Απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 

της 25
ης

 Ιουνίου 2010 

www.ase.gr 

14/06/2010 Προαναγγελία Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης 

www.ase.gr 

11/06/2010 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης www.ase.gr 

04/06/2010 ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ ΝΟΜΟ 3845/2010 

www.ase.gr 

28/05/2010 Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / 

λογιστικών καταστάσεων 

www.ase.gr 

19/05/2010 Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης www.ase.gr 

04/05/2010 Γνωστοποίηση σηµαντικών συµµετοχών Ν. 

3556/2007 

www.ase.gr 

14/04/2010 Ανακοίνωση www.ase.gr 

30/03/2010 Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / 

λογιστικών καταστάσεων 

www.ase.gr 

02/03/2010 Υπογραφή σύµβασης κοινού οµολογιακού δανείου www.ase.gr 

09/02/2010 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9
ης

 

Φεβρουαρίου 2010 

www.ase.gr 

 


