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CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 
 Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2013 
 (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
  Όμιλος Εταιρεία 

  30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7 30.238 31.124 28.259 29.092
Επενδύσεις σε ακίνητα  1.938 1.953 1.938 1.953
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 17 27 4 5
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις  8 - - 3.884 3.484
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 8 248 248 248 248
Υπεραξία επιχείρησης  467 467 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 4.525 4.227 4.499 4.202
  37.433 38.046 38.832 38.984
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέματα 10 9.284 12.126 8.585 11.480
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 38.801 37.864 38.393 37.022
Τρέχουσες  φορολογικές απαιτήσεις  778 675 360 652
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 11.105 7.294 10.377 6.603
  59.968 57.959 57.715 55.757
Σύνολο ενεργητικού  97.401 96.005 96.547 94.741
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους      
Μετοχικό κεφάλαιο 12 12.532 12.532 12.532 12.532
Αποθεματικά  2.877 2.883 2.541 2.541
Κέρδη εις νέον  14.594 14.111 15.649 15.044
  30.003 29.526 30.722 30.117
Δικαιώματα μειοψηφίας  221 194 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  30.224 29.720 30.722 30.117
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια 13 8.768 - 8.768 -
Αναβαλλόμενοι φόροι   2.718 2.037 2.763 2.078
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία  3.813 3.660 3.459 3.332
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 2 2 - -
  15.301 5.699 14.990 5.410
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 23.645 25.100 23.138 24.416
Φόρος εισοδήματος 15 35 56 - -
Δάνεια 13 28.196 35.430 27.697 34.798
  51.876 60.586 50.835 59.214
Σύνολο υποχρεώσεων  67.177 66.285 65.825 64.624
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  97.401 96.005 96.547 94.741
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της περιόδου  που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 
2013 
 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
 

  Όμιλος Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία 
 Σημ. 1.01-30.09.13 1.01-30.09.12 1.01-30.09.13 1.01-30.09.12 1.07-30.09.13 1.07-30.09.12 1.07-30.09.13 1.07-30.09.12 

          
Πωλήσεις 21   245.918 277.665 244.090 275.569 85.634 73.427 85.034 72.601 
Κόστος πωληθέντων 22 (231.609) (263.992) (231.179) (263.258) (80.308) (69.071) (80.186) (68.593) 
Μεικτό κέρδος  14.309 13.673 12.911 12.311 5.326 4.356 4.848 4.008 
Άλλα λειτουργικά 
έσοδα  23   3.795 3.712 3.639 3.429 1.297 894 1.248 859 
Έξοδα διάθεσης 22  (10.925) (12.286) (10.214) (11.617) (3.867) (3.539) (3.719) (3.277) 
Έξοδα διοίκησης 22  (3.024) (2.908) (2.135) (2.223) (1.033) (917) (689) (760) 
Έξοδα έρευνας & 
ανάπτυξης  22 (638) (848) (638) (848) (205) (216) (205) (216) 
Αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης  3.517 1.343 3.563 1.052 1.518 578 1.483 614 
Χρηματοοικονομικά 
έξοδα  14 (1.824) (1.678) (1.762) (1.634) (768) (601) 750 (596) 
Κέρδη προ φόρων  1.693 (335) 1.801 (582) 750 (23) 733 18 
Φόρος εισοδήματος 15 (1.194) (166) (1.196) (120) (372) (197) (371) (164) 
Καθαρά κέρδη / 
(ζημίες) περιόδου  499 (501) 605 (702) 378 (220) 362 (146) 
          

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
Συναλλαγματικές διαφορές 
μετατροπών (23) - - - (2) (5) - - 
Σύνολο  476 (501) 605 (702) 376 (225) 362 (146) 
          

Κατανεμημένα σε:          
Μετόχους της 
μητρικής   473 (497) 605 (702) 372 (220) 362 (146) 
Δικαιώματα 
μειοψηφίας   3 (4) - - 4 - - - 
  476 (501) 605 (702) 376 (220) 362 (146) 
Κέρδη ανά μετοχή 
που αναλογούν 
στους μετόχους της 
μητρικής για την 
περίοδο 
(εκφρασμένα σε € 
ανά μετοχή) 

 

 

 

      
Βασικά  17   0,0177 (0,0187) 0,0227 (0,0263) 0,0139 (0,0083) 0,0136 (0,0055) 

 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1ης Ιανουαρίου – 30ης 
Σεπτεμβρίου 2013 
 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
Όμιλος 
 
 Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής   

 Μετοχικό 
κεφάλαιο  Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας Σύνολο 

       
1 Ιανουαρίου 2012 12.532  2.892 15.165 73 30.662 
Αλλαγή λογιστικής αρχής -  - (26) - (26) 
1 Ιανουαρίου 2012 
(αναθεωρημένο) 12.532  2.892 15.139 73 30.636 
Συναλλαγματικές διαφορές -  6  (7) 1 - 
Καθαρή ζημία περιόδου -  - (497) (4) (501) 
Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου θυγατρικής -  - - 117 117 
30 Σεπτεμβρίου 2012 12.532  2.898 14.635 187 30.252 
Συναλλαγματικές διαφορές -  (15) 15 9 9 
Καθαρή ζημία περιόδου -  - (269) (2) (271) 
Αναλογιστικό κέρδος / 
(ζημία) -  - (270) - (270) 
31 Δεκεμβρίου 2012 12.532  2.883 14.111 194 29.720 
       
1 Ιανουαρίου 2013 12.532  2.883 14.111 194 29.720 
Συναλλαγματικές διαφορές -  (6) (13) (4) (23) 
Καθαρό κέρδος περιόδου -  - 496 3 499 
Αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικής -  - - 28 28 
30 Σεπτεμβρίου 2013 12.532  2.877 14.594 221 30.224 
 
Εταιρεία 
 
 Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο Ίδιες μετοχές Aποθέματικα 

Αποτελέσματα  
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2012 12.532 - 2.541 16.058 31.131 
Αλλαγή λογιστικής αρχής -  - - (66) (66) 
1 Ιανουαρίου 2012 
(αναθεωρημένο) 12.532  - 2.541 15.992 31.065 
Καθαρή ζημία περιόδου - - - (702) (702) 
30 Σεπτεμβρίου 2012 12.532  2.541 15.290 30.363 
Καθαρή ζημία περιόδου - - - (14) (14) 
Αναλογιστικό κέρδος / (ζημία)    (232) (232) 
31 Δεκεμβρίου 2012 12.532  2.541 15.044 30.117 
      
1 Ιανουαρίου 2013 12.532  2.541 15.044 30.117 
Καθαρό κέρδος περιόδου - - - 605 605 
30 Σεπτεμβρίου 2013 12.532 - 2.541 15.649 30.722 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση ταμειακών ροών 1ης  Ιανουαρίου – 30ης  Σεπτεμβρίου 2013 
 
(ποσά σε χιλ.  Ευρώ) 
 
 

  Όμιλος Εταιρεία 

 Σημ. 
1.01-

30.09.2013 
1.01-

30.09.2012 
1.01-

30.09.2013 
1.01-

30.09.2012 
Λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  1.693 (335) 1.801 (582) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις  1.751 1.935 1.646 1.856 
Προβλέψεις  (136) 1.255 127 1.455 
Συναλλαγματικές διαφορές  (25) 61 (99) 65 

    Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές 
επενδυτικής δραστηριότητας)  (936) (1.107) (908) (1.106) 

    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  2.350 2.398 2.214 2.198 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:       
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων  2.842 (3.009) 2.895 (2.825) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (1.338) 18.036 (1.435) 15.885 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (1.323) (17.049) (1.270) (15.085) 

Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (1.893) (1.745) (1.836) (1.703) 
Καταβεβλημένοι φόροι  (425) (4) (385) - 
Σύνολο (εκροών) / εισροών  από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  2.560 436 2.750 158 
Επενδυτικές δραστηριότητες       
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  (817) (1.445) (716) (1.068) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
στοιχείων  80 86 23 86 
Τόκοι εισπραχθέντες  454 531 450 530 
Πώληση / (απόκτηση)  θυγατρικών, συγγενών 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων  - - - - 
Αύξηση συμμετοχών  - - (400) - 
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  (283) (828) (643) (452) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   6.587 - 6.587 - 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεωλύσια)  (92) (61) (92) (61) 
Επιχορηγήσεις  - -  - 
Εξοφλήσεις  δανείων   (4.961) (5.472) (4.828) (5.387) 
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  1.534 (5.533) 1.667 (5.448) 
Καθαρή (μείωση)  / αύξηση  στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ)  3.811 (5.925) 3.774 (5.742) 
      
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  7.294 14.241 6.603 13.578 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  11.105 8.316 10.377 7.836 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. Γενικές Πληροφορίες 
 
Η μητρική εταιρεία του Ομίλου CYCLON ΕΛΛΑΣ («ο Όμιλος») είναι η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη 
Βιομηχανική Εταιρεία Επεξεργασίας και Εμπορίας Λιπαντικών & Πετρελαιοειδών («η Εταιρεία»), η οποία είναι 
ανώνυμη εταιρεία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, με έδρα τον 
Ασπρόπυργο Αττικής, Λ. Μεγαρίδος 124, Τ.Κ. 19 300. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των λιπαντικών 
και πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες της αφορούν εμπορία καυσίμων και εμπορία λιπαντικών. 
 
Κύριοι μέτοχοι της CYCLON ΕΛΛΑΣ. Α.Ε. είναι: 
• ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.  (26,71%)  
• REPUBLIC BAY VENTURES LTD     (11,25%) 
• GROVANIA LTD              (9,17%)  
• BNP PARIBAS (SUISSE) S.A.        (5,55%) 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και 
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της  
για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ»). Οι θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη σημείωση 8. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος.  
 
Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.cyclon.gr 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 είναι 
264 άτομα και 183 άτομα αντίστοιχα (30.09.2012: Όμιλος 263 άτομα, Εταιρεία 181 άτομα). 
 
Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 έχουν 
εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 28η Νοεμβρίου 2013. Η σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 
 

• Δημήτριος Π. Κονταξής   Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 
• Αχιλλέας Β. Σκληβανιώτης  Εκτελεστικό Μέλος 
• Νικόλαος Ν. Ρεμπάκος   Εκτελεστικό Μέλος 
• Δημήτριος Β. Μπαρτζώκας  Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος 
• Ευάγγελος Ν. Φαφούτης  Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος 
• Ιωάννης Ε. Παπαμιχάλης  Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 
2.      Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και 

διερμηνειών. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(ΔΛΠ) 34, “Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά” και θα πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις του 2012. 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.  
 
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων είναι οι ίδιες με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2012, 
με εξαίρεση όσα αναφέρονται στη σημείωση 3 και εκτός από τα ακόλουθα πρότυπα, τις τροποποιήσεις των 
υπαρχόντων προτύπων και τις ακόλουθες διερμηνείες: 

http://www.cyclon.gr
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ 
(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο 
των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι 
παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές 
δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.   
 
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 1, σε σχέση με το κόστος 
δανεισμού, σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.  
 
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 παρέχουν διευκρινήσεις σε σχέση με τα απαιτούμενα συγκριτικά στοιχεία.  
 
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 
Η παρούσα τροποποίηση στο ΔΛΠ 16 παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού 
συντηρήσεως.  
 
ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 
Η παρούσα τροποποίηση διευκρινίζει ότι η φορολογική επίδραση μιας διανομής σε κατόχους  συμμετοχικών τίτλων, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος».  
 
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την παρουσίαση των συνολικών στοιχείων ενεργητικού, ανά τομέα 
δραστηριότητας, στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση, ώστε να υπάρχει  συνέπεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 8 
«Λειτουργικοί Τομείς».  
 
Πρότυπα εφαρμοστέα από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013 
 
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και των ενδιάμεσων σε αυτές περιόδους) 
Η τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση  πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα συμψηφισμού των 
χρηματοοικονομικών μέσων που υπόκεινται σε εκτελεστές κύριες συμφωνίες συμψηφισμού ή παρόμοιες συμφωνίες.  
 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 
Οι τροποποιήσεις αφορούν την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 με το δικαίωμα προγενέστερης εφαρμογής και αποκλείουν την διόρθωση 
στις προηγούμενες περιόδους κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. Ειδικότερα, η οικονομική οντότητα οφείλει 
να γνωστοποιήσει τις αλλαγές στην ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τις αλλαγές στις λογιστικές αξίες με βάση τις 
κατηγορίες  επιμέτρησής τους, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, και τις αλλαγές στις  λογιστικές αξίες που προκύπτουν από 
την αλλαγή των χαρακτηριστικών επιμέτρησης  κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Για τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που θα αναταξινομηθούν ώστε να επιμετρηθούν στο 
αποσβεσμένο κόστος τους, η οικονομική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί: α) την εύλογη αξία των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς, β) την εύλογη αξία του κέρδους ή της ζημιάς που θα είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσματα κατά την 
περίοδο αναφοράς, εάν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν επαναταξινομηθεί, γ) το πραγματικό 
επιτόκιο που καθορίστηκε κατά την ημερομηνία επαναταξινόμησης και δ) τα αναγνωρισμένα έσοδα ή έξοδα από 
τόκους. Επιπλέον, αν μια οικονομική οντότητα, κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, επιμετρά  
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
την εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο 
αποσβεσμένο κόστος της, τότε το πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται κατά την ημερομηνία της επαναταξινόμησης 
και το επιτόκιο των αναγνωρισμένων εσόδων ή εξόδων από τόκους πρέπει να γνωστοποιούνται για κάθε περίοδο 
αναφοράς μετά την επαναταξινόμηση, μέχρι την παύση αναγνώρισης του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 
Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από το Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2015) 
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η 
μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος 
είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη 
διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμιακών ροών του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες 
περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η 
οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται 
σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα 
πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν 
κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα 
χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα 
παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι 
αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 
ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από το Όμιλο διότι δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το 
ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.  
 
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται 
στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην έννοια του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα 
προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει 
εκτεταμένες διευκρινίσεις σχετικά με τα τρία στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια του ελέγχου σε μία οικονομική 
οντότητα, και που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα 
(επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Επίσης ορίζει τις αρχές για την κατάρτιση 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να 
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Οι 
οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις 
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 
12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής  σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
(2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)».  
 
ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση 
των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας περισσότερο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, 
παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: 1) Από κοινού ελεγχόμενες 
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δραστηριότητες και 2 ) Κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 
συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 11 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να 
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. 
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την άμεσα 
προηγούμενη περίοδο. Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα 
άλλα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες 
και τις γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»,  ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» 
και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)».  
 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων 
σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 
οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές 
οντότητες. 
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 12 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να 
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. 
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την άμεσα 
προηγούμενη περίοδο. 
Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς 
να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του ή τα υπόλοιπα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο 
«πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 
«Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οντότητες»,  ΔΛΠ 27 «Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)».  
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινήσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. 
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της 
εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των 
εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά.  

 
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων». (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
Η τροποποίηση παρέχει στις «Εταιρείες Επενδύσεων» (όπως ορίζονται από τα πρότυπα) μια εξαίρεση από την 
ενοποίηση συγκεκριμένων θυγατρικών και αντί αυτού ορίζει ότι η «Εταιρεία Επενδύσεων» θα πρέπει να επιμετρήσει 
την επένδυσή της σε κάθε θυγατρική που πληρεί τις προϋποθέσεις, δια μέσου του αποτελέσματος σύμφωνα με το 
IFRS 9 ή  το IAS 39. Συμπληρωματικά η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις που αφορούν στην 
αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού μιας εταιρείας ως εταιρεία επενδύσεων, σε λεπτομέρειες για τις θυγατρικές που δεν  
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση καθώς επίσης και στο είδος της σχέσης καθώς και συγκεκριμένων συναλλαγών 
μεταξύ της εταιρείας επενδύσεων και των θυγατρικών της.  Επίσης η τροποποίηση απαιτεί μια εταιρεία επενδύσεων 
να χειρίζεται την συμμετοχή της σε μια θυγατρική με τον ίδιο τρόπο τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 



 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους (2011)» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων 
καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), 
καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην 
αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην 
επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που 
σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το 
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό 
χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 
συγγενείς επιχειρήσεις όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Οι απαιτήσεις για 
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται τώρα στο ΔΠΧΑ 10 « Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις». 

Το Πρότυπο απαιτεί από μια οικονομική οντότητα κατά την κατάρτιση των ατομικών της οικονομικών καταστάσεων, 
την λογιστικοποίηση των επενδύσεών της σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες, είτε στο 
κόστος, είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και το ΔΛΠ 39 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». 

Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις 
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 
12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
(2011)» και ΔΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)».  
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς Επιχειρήσεις». Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής 
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 

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

Οι οντότητες  που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις 
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 
12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
(2011)» και ΔΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)».  
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
Η τροποποίηση αφορά  το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Το τροποποιημένο πρότυπο διευθετεί  
ανακολουθίες στην συνήθη πρακτική κατά την εφαρμογή των κριτηρίων συμψηφισμού χρηματοοικονομικών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση». 

 



 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ΔΠΧΑ 1 τροποποιείται έτσι ώστε να παρέχει καθοδήγηση για το πως θα πρέπει κάποιος που εφαρμόζει πρώτη 
φορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, να χειριστεί λογιστικά τα κρατικά δάνεια τα οποία φέρουν επιτόκιο χαμηλότερο 
της αγοράς, όταν πραγματοποιεί την μετάβαση σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αντικατοπτρίζουν 
τις απαιτήσεις για τους υφιστάμενες συντάκτες ΔΠΧΑ σε σχέση με την εφαρμογή των τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 20 
«Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης» σε σχέση με τη λογιστική 
για τα κρατικά δάνεια.  
Οι  υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ επιτρέπεται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 10Α του 
ΔΛΠ 20 μόνο για τα νέα δάνεια που συνήφθησαν μετά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Ο υιοθετών για 
πρώτη φορά είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» για την 
ταξινόμηση του δανείου ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο κατά την ημερομηνία 
μετάβασης. Ωστόσο εάν σύμφωνα με τις προηγούμενες Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, δεν αναγνώρισε και 
επιμέτρησε ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς, σε βάση συνεπή με τις απαιτήσεις 
των ΔΠΧΑ, θα πρέπει να του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, κατά την ημερομηνία μετάβασης,  την λογιστική αξία του 
δανείου που υφίσταται σύμφωνα με τις προηγούμενες Γενικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, ως λογιστική αξία 
ανοίγματος της κατάστασης της οικονομικής θέσης των ΔΠΧΑ. Η οντότητα θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 39, στη συνέχεια 
ή το ΔΠΧΑ 9 κατά τη μέτρηση του δανείου μετά την ημερομηνία μετάβασης.  
 
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
Τροποποιείται το ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», προκειμένου να μειώσει τις περιπτώσεις 
στις οποίες το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων ή μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών απαιτείται να 
γνωστοποιούνται, να αποσαφηνίσει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται, και να εισαγάγει μια ρητή υποχρέωση να 
αποκαλύπτεται το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό απομείωσης (ή αντιστροφής), 
όπου το ανακτήσιμο ποσό (βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος της διάθεσης) προσδιορίζεται 
χρησιμοποιώντας μία τεχνική παρούσας αξίας. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
Τροποποιείται το ΔΛΠ 39 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση”, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι 
δεν υπάρχει ανάγκη για διακοπή της λογιστικής αντιστάθμισης, εάν ένα παράγωγο αντιστάθμισης ανανεωθεί, εφόσον 
πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Μια ανανέωση υποδηλώνει μια εκδήλωση όπου τα αρχικά αντισυμβαλλόμενα μέρη 
σε ένα παράγωγο συμφωνούν ότι ένας ή περισσότεροι αντισυμβαλλόμενοι εκκαθάρισης αντικαθιστούν τον αρχικό 
αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να γίνει ο νέος αντισυμβαλλόμενος σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Προκειμένου να εφαρμόσει τις τροποποιήσεις και να συνεχίσει τη λογιστική αντιστάθμισης, η ανανέωση σε 
συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου (CCP) πρέπει να λάβει χώρα ως συνέπεια των νομοθετικών ή 
κανονιστικών διατάξεων ή της θέσπιση νόμων ή κανονισμών. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014) 
 
Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πότε πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για εισφορά που επιβάλλεται από μια 
κυβέρνηση, τόσο για τις εισφορές που αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 “Προβλέψεις, 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία” και εκείνων όπου ο χρόνος και το ποσό της 
εισφοράς είναι βέβαιο. Η Διερμηνεία προσδιορίζει τη γενεσιουργό αιτία για την αναγνώριση μιας υποχρέωσης ως το 
γεγονός που ενεργοποιεί την καταβολή της εισφοράς, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Παρέχει τις ακόλουθες 
οδηγίες για την αναγνώριση μιας υποχρέωσης καταβολής εισφορών: α) Η υποχρέωση αναγνωρίζεται σταδιακά αν το 
δεσμευτικό γεγονός λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου και β) Αν μια υποχρέωση 
ενεργοποιείται όταν επιτυγχάνεται ενός ελάχιστο όριο, η υποχρέωση αναγνωρίζονται όταν ότι το ελάχιστο όριο έχει 
επιτευχθεί.  Η διερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. Λογιστικές Αρχές και Δήλωση Συμμόρφωσης   
 
Oι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
«ΔΛΠ 34» Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού ή τεκμαρτού κόστους. Οι βασικές λογιστικές αρχές που 
ακολουθήθηκαν παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της 
Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012, με εξαίρεση την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζημιών. 
Συγκεκριμένα, η ακολουθούμενη από τον Όμιλο και την Εταιρεία λογιστική πολιτική μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 
επέβαλε ότι αναλογιστικά κέρδη και ζημιές, τα οποία κατά το τέλος της προηγούμενης περιόδου υπερέβησαν το 10% 
της παρούσας αξίας της υποχρέωσης των καθορισμένων παροχών κατά αυτή την ημερομηνία, αποσβένονται στα 
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της μέσης υπολειπόμενης εργασιακής ζωής των εργαζομένων. 
Η νέα λογιστική πολιτική, η οποία ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013, αναγνωρίζει τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές στο 
σύνολό τους, κατά την περίοδο που λαμβάνουν χώρα, εκτός των αποτελεσμάτων. Τα λογιστικά κέρδη και ζημιές που 
αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται στην κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα παραπέμπουμε στη σημείωση 24. 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που 
απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 που είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση του διαδικτύου της 
εταιρείας www.cyclon.gr 

 
4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 
ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο 
εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από τη Διεύθυνση 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη 
Διοίκηση.   
 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών 
στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες του Ομίλου είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από 
αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Ο 
Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μη βραχυπρόθεσμο δανεισμό του. Ο δανεισμός σε 
κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών από επιτόκια. Η διεύθυνση του Ομίλου 
παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους 
θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο Όμιλος 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. 

http://www.cyclon.gr
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
(δ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων  κυμαίνεται λόγω 
αλλαγών  στις  συναλλαγματικές  ισοτιμίες.  Ο συναλλαγματικός  κίνδυνος  προκύπτει  όταν  μελλοντικές  εμπορικές 
συναλλαγές  και  τα  αναγνωρισμένα  περιουσιακά  στοιχεία  και υποχρεώσεις είναι  σε  νόμισμα  διαφορετικό από το 
νόμισμα αποτίμησης του Ομίλου. Τα κυριότερο νόμισμα σε όγκο συναλλαγών του Ομίλου εκτός του Ευρώ είναι το 
Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών. Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου γίνεται κυρίως με τη μεγιστοποίηση της 
φυσικής αντιστάθμισης μέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και εισροών – εκροών σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. 
Η διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα.  
 
5. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα), που διαπραγματεύονται σε 
ενεργές αγορές (χρηματιστήρια) προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης. 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται με 
τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 
 
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 
πραγματική τους αξίας. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους 
στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για τον 
Όμιλο για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 
 
6. Ουσιώδεις κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Ο Όμιλος προβαίνει σε 
εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων.  
Οι σημαντικότερες εκτιμήσεις αφορούν τις επισφαλείς απαιτήσεις, τους πιθανούς φόρους για ανέλεγκτες χρήσεις, την 
πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και την εύλογη αξία των παγίων στοιχείων της 
Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
7. Ενσώματα  πάγια  και άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Οι επενδύσεις που έγιναν κατά το εννιάμηνο του 2013 ανέρχονται στο ποσό των €731 χιλ. και κατά τομέα  
δραστηριότητας έχουν ως εξής:  
 
v Πρατήρια €143 χιλ.  
v Εγκαταστάσεις εφοδιασμού καυσίμων €150 χιλ.   
v Παραγωγική διαδικασία (διυλιστήριο) €306 χιλ.  
v Λοιπές επενδύσεις €132 χιλ. 
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 

 
8.   Συμμετοχές σε θυγατρικές / συγγενείς επιχειρήσεις 

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

 
8.1. Ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρείες 
 

Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 
άμεσης 

συμμετοχής 

Ποσοστό 
έμμεσης 

συμμετοχής 
Αξία  Δραστηριότητα 

Ετος 
ίδρυσης/ 
κτήσης 

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. Αθήνα 100%  1.554 
Σύστημα Εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων 
λιπαντικών ελαίων 

1998 

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

2002 

ΕΛΤΕΠΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Αθήνα 100%  - 

Συλλογή και εμπόριο 
χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων 

1999 

ARCELIA 
HOLDINGS LTD Κύπρος 100%  1.630 Εταιρεία συμμετοχών 2007 

BULVARIA OOD Βουλγαρία  100% - Εμπορία λιπαντικών 2007 

CYROM Ρουμανία  100% - Εμπορία λιπαντικών 2007 

CYTOP A.E. Αθήνα 100%    700 
Συλλογή και εμπόριο 
χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων 

2008 

AL DERAA AL 
AFRIQUE JV Λιβύη  60% - 

Συλλογή και εμπόριο 
χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων 

2010 

Σύνολα    3.884   

 
8.2 Συγγενείς εταιρείες 
 

Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 
άμεσης 

συμμετοχής 

Ποσοστό 
έμμεσης 

συμμετοχής 
Αξία  Δραστηριότητα 

Ετος 
ίδρυσης/ 
κτήσης 

ΣΟΥΣΑΚΙ Αθήνα 30%  183 Παραγωγή και  εμπορία 
ηλεκτρικής ενέργειας 2008 

ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπρόπυργος 12,83%  65 Ίδρυση Βιομηχανικού 
πάρκου 2010 

Σύνολα    248   

 
 
Οι ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρείες ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι συγγενείς 
εταιρείες δεν έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα και δεν ενοποιούνται.  
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
9.   Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 
Γραμμάτια εισπρακτέα - εμπορευματικές 
πιστώσεις 2.543 2.576  2.543 2.576 
Επιταγές εισπρακτέες 415 10  415 10 
Εγγυήσεις, προκαταβληθέντα ενοίκια και 
λοιπές απαιτήσεις 1.649 1.803  1.623 1.778 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (82) (162)  (82) (162) 
Σύνολο 4.525 4.227  4.499 4.202 
 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  
 Όμιλος  Εταιρεία 
 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 
Πελάτες 25.150 20.476  23.846 19.105 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 3.749 3.884  3.749 3.884 
Επιταγές 8.497 12.424  8.429 12.263 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (6.510) (6.197)  (6.400) (6.152) 
Τελικές εμπορικές απαιτήσεις 30.886 30.587  29.624 29.100 
      
Απαιτήσεις από θυγατρικές  - -  1.509 2.107 
Λοιπές απαιτήσεις  9.265 8.548  8.610 7.086 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (1.350) (1.271)  (1.350) (1.271) 

Σύνολο 38.801 37.864  38.393 37.022 
 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που λήφθηκαν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας ανέρχεται την 
30.09.2013 σε € 4.808 χιλ. (31.12.2012: € 2.848 χιλ.).  
Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική αξία. Δεν υπάρχει σημαντική 
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 
 
10. Αποθέματα 
 Όμιλος Εταιρεία 

 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 
Εμπορεύματα 2.115 4.120 1.418 3.474 
Πρώτες ύλες 3.026 3.484 3.024 3.484 
Έτοιμα προϊόντα 4.359 4.738 4.359 4.738 
Μείον: προβλέψεις απομείωσης (216) (216) (216) (216) 
Σύνολο 9.284 12.126 8.585 11.480 
 
11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 Όμιλος  Εταιρεία 

 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 
Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 252 17 11 6 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 10.853 7.277 10.366 6.597 
Σύνολο 11.105 7.294  10.377 6.603 
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
12. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 26.664.840 μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής € 0,47 (2012: € 0,47). Η 
Εταιρεία δεν προέβη σε αγορά ή πώληση ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια του 2013. 
 
 
13. Τραπεζικά δάνεια 
 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός      
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - -  - - 
Ομολογιακό Δάνειο 8.768   8.768  
Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού 8.768 -  8.768 - 

      
      

Βραχυπρόθεσμα δάνεια      
Τραπεζικά δάνεια 16.036 9.582  15.537 8.950 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 5 98  5 98 
Ομολογιακό δάνειο 12.155 25.750  12.155 25.750 
Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού 28.196 35.430  27.697 34.798 
Σύνολο τραπεζικού δανεισμού 36.964 35.430  36.465 34.798 
 
 
 
Εκ των συμβάσεων των ομολογιακών δανείων υφίσταται, ανά περίπτωση, υποχρέωση συμμόρφωσης σε ορισμένους  
οικονομικούς αριθμοδείκτες ανά εξάμηνο και στη λήξη της χρήσης σε όλη τη διάρκεια των δανείων.  
Την  30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν επιτεύχθησαν όλοι οι οριζόμενοι από την αντίστοιχη δανειακή σύμβαση 
οικονομικοί  αριθμοδείκτες.  
Με την Εμπορική τράπεζα υπήρξε επιβάρυνση στο επιτόκιο κατά 100 μονάδες βάσης με το Πρόσθετο Σύμφωνο από 
9 Ιουλίου  2012 έως 9 Απριλίου 2013. Επίσης, με την Πρόσθετη Πράξη που υπεγράφη στις 29.04.2013, τροποποιείται 
το Ομολογιακό Δάνειο και παρατείνεται για τρία ακόμα έτη, με λήξη την 08.04.2016 και υπάρχει επιβάρυνση στο 
επιτόκιο κατά επιπλέον 50 μονάδες βάσης. 
 
Ο μέσος όρος του επιτοκίου του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου για τη περίοδο που έληξε 
την 30 Σεπτεμβρίου 2013 είναι 7,40% (2012: 7,16%). 
Σε συμμόρφωση με το ΔΛΠ 1, παρ. 74, το Ομολογιακό Δάνειο με την Εθνική Τράπεζα εμφανίζεται στον 
βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό και το Ομολογιακό Δάνειο με την Εμπορική Τράπεζα εμφανίζεται στα 
μακροπρόθεσμα δάνεια από το Β΄ τρίμηνο του 2013. 

 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου, υφίστανται εμπράγματα βάρη 
ως ακολούθως : 
 
Όμιλος και Εταιρεία: Υποθήκη ποσού € 24.000 χιλ. υπέρ της ΕΤΕ και € 18.000 χιλ υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας. Οι 
εύλογες αξίες των ανωτέρω υποθηκών δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική τους αξία. 
Η Εταιρεία έχει εκχωρήσει τα έσοδα από έναν μεγάλο πελάτη στην Εμπορική Τράπεζα όπου αυτά κατατίθενται στο 
λογαριασμό της Εταιρείας με σκοπό την πληρωμή των τριμηνιαίων τόκων του ομολογιακού δανείου. 



 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 20  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
14. Χρηματοοικονομικά έξοδα 
 

 Όμιλος 
 

Εταιρεία 

 30.09.2013 30.09.2012 
 

30.09.2013 
 

30.09.2012 

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (1.154) (1.473) (1.154) (1.473)

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (840) (703) (795) (669)

Πιστωτικοί τόκοι 452 563 448 562
Κέρδη/(Ζημιές) από συναλλαγματικές 
διαφορές (82) (65) (72) (63) 

Έξοδα από χρηματοδοτικές μισθώσεις (1) (3) (1) (3) 
Χρηματοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 
από εμπορευματικές πιστώσεις 71 96 71 96 
Λοιπά χρηματοικονομικά έσοδα / 
(έξοδα)  (270) (93) (259) (84) 

Σύνολο (1.824) (1.678) (1.762) (1.634) 
 
 
15. Φόρος εισοδήματος 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 30.09.2013 30.09.2012  30.09.2013 30.09.2012 
Φόρος εισοδήματος περιόδου (513) (218) (511) (214) 
Αναβαλλόμενος φόρος  (681) 52 (685) 94 

Σύνολο (1.194) (166) (1.196) (120) 
 
Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναλύονται ως εξής: 
Εταιρεία: € 330 χιλ.  Όμιλος:   € 385 χιλ. 
 
Η επίδραση της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 01.01.2013, από 20% σε 26% στον αναβαλλόμενο φόρο, 
που προέρχεται από προηγούμενες χρήσεις είναι περίπου €587 χιλ. για τον Όμιλο και €569 χιλ. για την Εταιρεία και 
αιτιολογεί την αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
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 (26% 
για το 2013). 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  10% 
CYROM με ποσοστό 16% 
ARCELIA με ποσοστό 12,5% 
 
Το ποσό του φόρου εισοδήματος έχει ανακαταταχτεί και παρουσιάζεται ξεχωριστά στην κατάσταση οικονομικής 
θέσης για λόγους ορθότερης παρουσίασης. 



 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 21  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2 2  - - 
Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις 23.645 25.100  23.138 24.416 

Σύνολο 23.647 25.102  23.138 24.416 
 
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 
Προμηθευτές 19.471 20.537  19.130 20.140 
Προκαταβολές πελατών 1.842 2.178  1.839 2.122 
Μερίσματα πληρωτέα - -  - - 
Ποσά οφειλόμενα σε θυγατρικές (σημ.20) - -  90 124 
Δεδουλευμένα έξοδα 1.218 1.101  1.117 1.051 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη 443 857  368 665 
Λοιπές υποχρεώσεις 671 427  594 314 

Σύνολο 23.645 25.100  23.138 24.416 
 
Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων του Ομίλου είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους. 
 
17.     Κέρδη ανά μετοχή 

 
 Όμιλος   Εταιρεία 
 30.09.2013 30.09.2012  30.09.2013 30.09.2012 
Βασικά και Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή  
(€ ανά μετοχή)  
Κέρδη / (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της 
μητρικής 473 (497) 605 (702)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 26.664.840 26.664.840 26.664.840 26.664.840
Βασικά και Μειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά 
μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,0177 (0,0187) 0,0227 (0,0263)
 
18. 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ έως 31.12.2007  
2. ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.   έως 31.12.2008 
3. ΚΕΠΕΔ Α.Ε   έως 31.12.2009 
4. ΕΛΤΕΠΕ-ΚΟΙΝ/ΞΙΑ  έως 31.12.2009 

 
Ειδικότερα, η μητρική εταιρεία καθώς και η ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. έχουν ελεγχθεί για τις χρήσεις 2011 και 2012 βάσει των 
διατάξεων της ΠΟΛ 1159/2011. Για τις προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη μέχρι 
31.12.2010. Για τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη μέχρι 30.09.2013. Το ποσό 
των προβλέψεων αναφέρεται στην σημείωση 15. 



 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 22  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση των υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας 
ανέρχεται την 30.09.2013 σε €7.587 χιλ. Αντίστοιχα την 31.12.2012 το ποσό ανερχόταν σε  
€5.420 χιλ. 
 
19. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών 
 
Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. Συναλλαγές μεταξύ 
της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων εταιρειών αναλύονται κατωτέρω: 
 
    01.01 – 30.09.2013   30.09.2013    

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΙΠΑ 

ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 2 159 - - 
ΚΕΠΕΔ Α.Ε - 11 - - 
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 12 2.391 877 85 
BULVARIA 899 - 334 - 
CYROM 483 - 195 - 
CYTOP 3 21 8 5 
AL DERAA  
AL AFRIQUIE JV - 58 95 - 
ΣΥΝΟΛΟ 1.399 2.640 1.509 90 
 
    01.01 – 30.09.2013   30.09.2013 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΙΠΑ 

ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. 2.912 126.392 411 12.503 
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π 30 3.210 18 263 
CORAL Α.Ε. 442 78 8 63 
CORAL GAS A.E.B.E.Y 21 - 19 - 
OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε 11 141 - - 
ΣΥΝΟΛΟ 3.416 129.821 456 12.829 
 
    01.01 – 30.09.2012   31.12.2012 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. 28 1.566 331 110 
ΚΕΠΕΔ Α.Ε - 9 - 14 
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 17 913 910 - 
BULVARIA 1.046 - 387 - 
CYROM 806 - 467 - 
CYTOP 2 - 4 - 
AL DERAA AL AFRIQUIE 
JV - 28 8 - 
ΣΥΝΟΛΟ 1.899 2.517 2.107 124 

 
 



 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 23  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
    01.04 – 30.09.2012   30.09.2012 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΙΠΑ 

ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. 2.735 86.417 655 2.106 
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π 79 961 - 164 
CORAL Α.Ε. 435 250 64 214 
CORAL GAS A.E.B.E.Y 9 - 6 - 
OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε 15 330 - - 
SHELL & MOH A.E. 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4 - - - 
ΣΥΝΟΛΟ 3.277 87.958 725 2.484 
 
Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών στα συνδεδεμένα μέρη έγιναν στις κανονικές τιμές πωλήσεων του Ομίλου. Τα 
οφειλόμενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν με καταβολή μετρητών. Καμία εγγύηση δεν έχει δοθεί ή 
ληφθεί από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Επίσης, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις από συνδεδεμένα πρόσωπα. 
 
20. Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών  
 
Δεν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των διευθυντικών στελεχών. Το συνολικό ύψος των 
αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και οι ασφαλιστικές 
εισφορές, προβλέψεις, αποζημιώσεις και παροχές διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρεία 
30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 

548 569 323 338 
 
Η παραπάνω μεταβολή δεν οφείλεται σε αύξηση των αμοιβών, αλλά από την εισδοχή νέων στελεχών σε διοικητικά 
συμβούλια θυγατρικών εταιρειών. 
 
21. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Η δραστηριότητα του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα. 
Οι κύριοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου είναι η εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων (Υγρά 
Καύσιμα) και η παραγωγή βασικών λιπαντικών και τελικών (Συσκευασμένων) Λιπαντικών Προϊόντων. 
Οι ανωτέρω δραστηριότητες παρακολουθούνται μέσω αντίστοιχης ενιαίας διοικητικής πληροφόρησης. 
Ποσοστό 85% των πωλήσεων προέρχεται από την εσωτερική αγορά ενώ 15% αντιπροσωπεύει εξαγωγές (24% εντός 
της Ε.Ε. και 76% σε τρίτες χώρες). 
Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας αντιπροσωπεύουν ποσοστό 99% επί των συνολικών πωλήσεων του ομίλου. 
Το ανοικτό υπόλοιπο ενός μεγάλου πελάτη της Εταιρείας (κρατική εταιρεία εξωτερικού) αντιπροσωπεύει ποσοστό 
23,13% επί των εμπορικών απαιτήσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2013, η συναλλακτική συμπεριφορά του οποίου δεν 
αποτελεί ένδειξη ως παράγοντα πιστωτικού κινδύνου. 
Η Εταιρεία έχει λάβει εμπράγματες ασφάλειες από έναν σημαντικό αριθμό πελατών ως αντιστάθμιση του πιστωτικού 
κινδύνου. 
Τόσο στις πωλήσεις καυσίμων της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου όσο και στο κόστος πωληθέντων, 
περιλαμβάνονται τελωνιακοί φόροι συνολικού ποσού €76.663 (1/1-30/09/2012: €82.377 χιλ.). 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών μεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού αναλύεται ως εξής : 
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Σελίδα 24  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
 
 Όμιλος 
 01.01.2013 - 30.09.2013 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιμα 183.343  3.334  512  187.189  
Λιπαντικά και λοιπές δραστηριότες 26.304  5.388 27.037  58.729 
Σύνολο Πωλήσεων 209.647  8.722 27.549  245.918  
 
 
 Εταιρεία 
 01.01.2013 - 30.09.2013 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιμα 183.343  3.334  512  187.189  
Λιπαντικά και λοιπές δραστηριότες 24.107  5.757 27.037  56.901 
Σύνολο Πωλήσεων 207.450  9.091 27.549  244.090 
 
 
 Όμιλος 
 01.01.2012 - 30.09.2012 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιμα 231.663  4.483  3.742  239.888  
Λιπαντικά 24.398  7.485 5.894  37.777 
Σύνολο Πωλήσεων 256.061  11.968 9.636  277.665  
 
 
 Εταιρεία 
 01.01.2012 - 30.09.2012 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιμα 231.663  4.483  3.742  239.888  
Λιπαντικά 24.917  4.870 5.894 35.681 
Σύνολο Πωλήσεων 256.580  9.353 9.636 275.569 
 



 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 25  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
30.09.2013 Όμιλος 
     
  Καύσιμα Λιπαντικά  Μη κατανεμηθέντα Σύνολο 
     
Ενσώματα, άϋλα περιουσιακά στοιχεία     
και επενδυτικά ακίνητα 13.614 18.579 - 32.193 
Αποθέματα 1.242 8.042 - 9.284 
Απαιτήσεις 16.919 26.407 - 43.326 
Σύνολο 31.775 53.028 - 84.803 
      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.471 14.174 - 23.645 
Δάνεια - 5 36.959 36.964 
Λοιπές υποχρεώσεις - 311 6.222 6.533 
Σύνολο 9.471 14.490 43.181 67.142 
 
 
 
30.09.2013 Εταιρεία 
     
  Καύσιμα Λιπαντικά  Μη κατανεμηθέντα Σύνολο 
     
Ενσώματα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία      
και επενδυτικά ακίνητα 13.614 16.587 - 30.201 
Αποθέματα 1.242 7.343 - 8.585 
Απαιτήσεις 16.919 25.973 - 42.892 
Σύνολο 31.775 49.903 - 81.678 
      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.471 13.667 - 23.138 
Δάνεια - 5 36.460 36.465 
 Λοιπές υποχρεώσεις - - 6.222 6.222 
Σύνολο 9.471 13.672 42.682 65.825 
 
 
 



 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 26  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
31.12.2012 Όμιλος 
  Καύσιμα Λιπαντικά  Μη κατανεμηθέντα Σύνολο 
       
Ενσώματα, άϋλα περιουσιακά στοιχεία     
και επενδυτικά ακίνητα 14.580 18.524 - 33.104 
Αποθέματα 3.250 8.876 - 12.126 
Απαιτήσεις 20.863 18.241 2.987 42.091 
Σύνολο 38.693 45.641 2.987 87.321 
      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.345 13.177 578 25.100 
Δάνεια - 98 35.332 35.430 
Λοιπές υποχρεώσεις - 291 5.112 5.403 
Σύνολο 11.345 13.566 41.022 65.933 
 
 
31.12.2012 Εταιρεία 
     
  Καύσιμα Λιπαντικά  Μη κατανεμηθέντα Σύνολο 
     
Ενσώματα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία      
και επενδυτικά ακίνητα 14.580 16.470 - 31.050 
Αποθέματα 3.250 8.230 - 11.480 
Απαιτήσεις 20.863 17.374 2.987 41.224 
Σύνολο 38.693 42.074 2.987 83.754 
      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.345 12.493 578 24.416 
Δάνεια - 98 34.700 34.798 
Λοιπές υποχρεώσεις - - 5.112 5.112 
Σύνολο 11.345 12.591 40.390 64.326 
 
 
 



  
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 

Σελίδα 27  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)  -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
22. Έξοδα ανά κατηγορία 
 Όμιλος Εταιρεία 

 1.01- 30.09.2013 1.01- 30.09.2012 
 

1.01- 30.09.2013 
 

1.01- 30.09.2012 
Μισθοδοσία  8.015 8.138 6.459 6.624 
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.829 2.284 1.546 1.843 
Παροχές τρίτων 3.905 4.240 3.693 4.023 
Φόροι - τέλη 335 418 308 409 
Διάφορα έξοδα 4.419 4.607 3.581 3.807 
Αποσβέσεις   1.751 1.935 1.646 1.856 
Προβλέψεις 346 1.308 346 1.307 
Αναλώσεις α & β υλών και υλικών 
συσκευασίας 31.974 22.119 31.974 22.119 
Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 196.474 236.605 194.234 237.443 
Δαπάνες και αναλώσεις  
ενσωματωμένες στο κόστος 
αποθεμάτων λήξης περιόδου 148 (1.620) 379 (1.485) 
Σύνολο κόστους πωληθέντων, 
διοίκησης και διάθεσης 246.196 280.034 244.166 277.946
 
 Όμιλος Εταιρεία 

 1.01- 30.09.2013 1.01- 30.09.2012 
 

1.01- 30.09.2013 
 

1.01- 30.09.2012 
Μισθοί και ημερομίσθια 5.582 5.426 4.437 4.344 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.834 1.724 1.542 1.443 
Λοιπά έξοδα 396 728 304 604 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων 
καθορισμένων εισφορών / παροχών 203 260 176 233 
Σύνολο 8.015 8.138 6.459 6.624 
 
Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού των εταιρειών του Ομίλου και της Εταιρείας με 30.09.2013 και 
31.12.2012 είχε ως εξής: 
 2013 2012 
Εταιρεία 183 181 
Όμιλος 264 263 

 
23. Άλλα λειτουργικά έσοδα – καθαρά  
 
 Όμιλος  Εταιρεία 

 1.01-30.09.2013 1.01- 30.09.2012  
 

1.01-30.09.2013 
 

1.01- 30.09.2012 
Έσοδα υπηρεσιών αποθήκευσης 817 674  817 695 
Ενοίκια 633 575  633 595 
Επιχορηγήσεις 397 482  397 482 
Έσοδα μεταφορών 1.260 543  1.233 543 
Λοιπά έσοδα/( έξοδα) 688 1.438  559 1.114 
Σύνολο 3.795 3.712  3.639 3.429 



  
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 

Σελίδα 28  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)  -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
24. Αλλαγή λογιστικών αρχών 
ΟΜΙΛΟΣ                                                               31.12.2011  Δημοσιευμένα 

κονδύλια Αναμόρφωση 
Αναμορφωμένα 

κονδύλια 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  32.188 - 32.188
Επενδύσεις σε ακίνητα  1.968 - 1.968
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  147 - 147
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις  248 - 248
Υπεραξία επιχείρησης  467 - 467
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  4.173 - 4.173
  39.191 - 39.191
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέματα  8.173 - 8.173
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  50.496 - 50.496
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  926 - 926
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  14.241 - 14.241
  73.836 - 73.836
Σύνολο ενεργητικού  113.027 - 113.027
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους     
Μετοχικό κεφάλαιο  12.532 - 12.532
Αποθεματικά  2.892 - 2.892
Κέρδη εις νέον  15.165 (26) 15.139
  30.589 (26) 30.563
Δικαιώματα μειοψηφίας  73 - 73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  30.662 (26) 30.636
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Δάνεια  97 - 97
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  2.335 (6) 2.329
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  3.529 32 3.561
Λοιπές Υποχρεώσεις  2 - 2
  5.963 26 5.989
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  28.081 - 28.081
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  42 - 42
Δάνεια  48.279 - 48.279
  76.402 - 76.402
Σύνολο υποχρεώσεων  82.365 26 82.391
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  113.027 - 113.027
 
Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοστεί όπου κρίθηκε απαραίτητο για να αντικατοπτρίσουν τις αλλαγές στις λογιστικές αρχές όπως περιγράφονται 
στην Σημείωση 3. 
 



  
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 

Σελίδα 29  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)  -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                             31.12.2011  Δημοσιευμένα 

κονδύλια Αναμόρφωση 
Αναμορφωμένα 

κονδύλια 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  30.425 - 30.425
Επενδύσεις σε ακίνητα  1.968 - 1.968
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  103 - 103
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις   3.484 - 3.484
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις  248 - 248
Υπεραξία επιχείρησης  - - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  4.149 - 4.149
  40.377 - 40.377
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέματα  7.783 - 7.783
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  49.137 - 49.137
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  902 - 902
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  13.578 - 13.578
  71.400 - 71.400
Σύνολο ενεργητικού  111.777 - 111.777
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους     
Μετοχικό κεφάλαιο  12.532 - 12.532
Αποθεματικά  2.541 - 2.541
Κέρδη εις νέον  16.058 (66) 15.992
  31.131 (66) 31.065
Δικαιώματα μειοψηφίας  - - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  31.131 (66) 31.065
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Δάνεια  97 - 97
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  2.210 (16) 2.194
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  3.201 82 3.283
Λοιπές Υποχρεώσεις  - - -
  5.508 66 5.574
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  27.450 - 27.450
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  - - -
Δάνεια  47.688 - 47.688
  75.138 75.138
Σύνολο υποχρεώσεων  80.646 66 80.712
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  111.777 - 111.777
 
Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοστεί όπου κρίθηκε απαραίτητο για να αντικατοπτρίσουν τις αλλαγές στις λογιστικές αρχές όπως περιγράφονται 
στην Σημείωση 3. 
 



  
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 

Σελίδα 30  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)  -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
ΟΜΙΛΟΣ                                                               31.12.2012  Δημοσιευμένα 

κονδύλια Αναμόρφωση 
Αναμορφωμένα 

κονδύλια 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  31.124 - 31.124
Επενδύσεις σε ακίνητα  1.953 - 1.953
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  27 - 27
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις   - - -
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις  248 - 248
Υπεραξία επιχείρησης  467 - 467
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  4.227 - 4.227
  38.046 - 38.046
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέματα  12.126 - 12.126
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  37.864 - 37.864
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  675 - 675
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  7.294 - 7.294
  57.959 - 57.959
Σύνολο ενεργητικού  96.005 - 96.005
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους     
Μετοχικό κεφάλαιο  12.532 - 12.532
Αποθεματικά  2.883 - 2.883
Κέρδη εις νέον  14.407 (296) 14.111
  29.822 (296) 29.526
Δικαιώματα μειοψηφίας  194 - 194
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  30.016 (296) 29.720
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Δάνεια  - -
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  2.111 (74) 2.037
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  3.290 370 3.660
Λοιπές Υποχρεώσεις  2 2
  5.403 296 5.699
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  25.100 - 25.100
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  56 - 56
Δάνεια  35.430 - 35.430
  60.586 60.586
Σύνολο υποχρεώσεων  65.989 296 66.285
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  96.005 - 96.005
 
Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοστεί όπου κρίθηκε απαραίτητο για να αντικατοπτρίσουν τις αλλαγές στις λογιστικές αρχές όπως περιγράφονται 
στην Σημείωση 3. 
 



  
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 

Σελίδα 31  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)  -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                             31.12.2012  Δημοσιευμένα 

κονδύλια Αναμόρφωση 
Αναμορφωμένα 

κονδύλια 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  29.092 - 29.092
Επενδύσεις σε ακίνητα  1.953 - 1.953
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  5 - 5
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις   3.484 - 3.484
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις  248 - 248
Υπεραξία επιχείρησης  - - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  4.202 - 4.202
  38.984 - 38.984
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέματα  11.480 - 11.480
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  37.022 - 37.022
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  652 - 652
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  6.603 - 6.603
  55.757 - 55.757
Σύνολο ενεργητικού  94.741 - 94.741
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους     
Μετοχικό κεφάλαιο  12.532 - 12.532
Αποθεματικά  2.541 - 2.541
Κέρδη εις νέον  15.342 (298) 15.044
  30.415 (298) 30.117
Δικαιώματα μειοψηφίας  - - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  30.415 (298) 30.117
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Δάνεια  - -
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  2.152 (74) 2.078
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  2.960 372 3.332
Λοιπές Υποχρεώσεις  - - -
  5.112 298 5.410
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  24.416 - 24.416
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  - - -
Δάνεια  34.798 - 34.798
  59.214 - 59.214
Σύνολο υποχρεώσεων  64.326 298 64.624
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  94.741 - 94.741
 
Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοστεί όπου κρίθηκε απαραίτητο για να αντικατοπτρίσουν τις αλλαγές στις λογιστικές αρχές όπως περιγράφονται 
στην Σημείωση 3. 



  
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2013 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)  -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
Η επίδραση στα Ιδία Κεφάλαια την 31η Ιανουαρίου 2011 από την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 ήταν μείωση ποσού € 26 
χιλ. για τον Όμιλο και ποσού € 66 χιλ. για την Εταιρεία. 
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αυξήθηκαν κατά € 32 χιλ. για τον Όμιλο και 
κατά € 82 χιλ. για την Εταιρεία. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος μειώθηκε κατά € 6 χιλ. για τον Όμιλο και κατά € 16 χιλ. για την Εταιρεία.  
Αντίστοιχα, η επίδραση στα Ιδία Κεφάλαια την 31η Ιανουαρίου 2012 από την εφαρμογή του ΔΛΠ 19 ήταν μείωση 
ποσού € 296 χιλ. για τον Όμιλο και ποσού € 298 χιλ. για την Εταιρεία. 
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αυξήθηκαν κατά € 370 χιλ. για τον Όμιλο 
και κατά € 372 χιλ. για την Εταιρεία. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος μειώθηκε κατά € 74 χιλ. για τον Όμιλο και κατά € 74 χιλ. για την Εταιρεία.  
 
 
25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
 
Η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ίδρυσε εταιρεία με την επωνυμία CYCLON LUBRICANTS D.O.O. με έδρα το 
Βελιγράδι της Σερβίας, με μετόχους τις θυγατρικές ARCELIA HOLDINGS LIMITED με ποσοστό 30% και 
BULVARIA AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD με ποσοστό 70%. 
 
Σκοπός της εταιρείας είναι το χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων και 
κυρίως η επέκταση των πωλήσεων των λιπαντικών CYCLON στην αγορά της Σερβίας. 
 
 
 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 28.11.2013 
 
  
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

   
   
   
   
   
   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ 
ΑΔΤ. ΑΕ 552587 ΑΔΤ. ΑΕ 031481 ΑΔΤ. ΑΕ 537043 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36417 Α’ ΤΑΞΗΣ 
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