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CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 
 Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 
 (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
 

  Όμιλος Εταιρεία 
  30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7 28.496 29.408 26.550 27.423

Επενδύσεις σε ακίνητα  2.282 2.265 2.282 2.265

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 62 48 4 3

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις  8 - - 3.884 3.884

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 8 248 248 248 248

Υπεραξία επιχείρησης  467 467 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 2.917 3.989 2.887 3.964

  34.472 36.425 35.855 37.787

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Αποθέματα 10 9.719 9.340 8.951 8.626

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 31.500 33.660 31.256 32.796

Τρέχουσες  φορολογικές απαιτήσεις  957 153 430 124

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 5.498 9.195 4.415 8.433

  47.674 52.348 45.052 49.979

Σύνολο ενεργητικού  82.146 88.773 80.907 87.766

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους      

Μετοχικό κεφάλαιο 12 12.532 12.532 12.532 12.532

Αποθεματικά  2.725 2.661 2.567 2.541

Κέρδη εις νέον  14.010 14.987 14.848 15.823

  29.267 30.180 29.947 30.896

Δικαιώματα μειοψηφίας  231 215 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  29.498 30.395 29.947 30.896

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Δάνεια 13 7.000 16.479 7.000 16.479

Αναβαλλόμενοι φορολογικές υποχρεώσεις  15 2.495 2.496 2.535 2.548
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία  3.084 3.359 2.807 3.062

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 - - - -

  12.579 22.334 12.342 22.089

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 17.531 19.602 16.459 18.902

Τρέχουσες  φορολογικές υποχρεώσεις  84 91 - -

Δάνεια 13 22.454 16.351 22.159 15.879

  40.069 36.044 38.618 34.781

Σύνολο υποχρεώσεων  52.648 58.378 50.960 56.870

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  82.146 88.773 80.907 87.766
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της περιόδου  που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 
2014 
 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
 

  Όμιλος Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία 

 Σημ. 1.01-30.09.14 1.01-30.09.13 1.01-30.09.14 1.01-30.09.13 1.07-30.09.14 1.07-30.09.13 1.07-30.09.14 1.07-30.09.13 

     

Πωλήσεις 21   363.403 245.918 362.230 244.090 82.882 85.634 82.565 85.034

Κόστος πωληθέντων 22 (352.133) (231.609) (352.210) (231.179) (79.730) (80.308) (79.787) (80.186)

Μεικτό κέρδος  11.270 14.309 10.020 12.911 3.152 5.326 2.778 4.848
Άλλα λειτουργικά 
έσοδα  23   2.622 3.795 2.559 3.639 871 1.297 744 1.248

Έξοδα διάθεσης 22  (9.068) (10.925) (8.494) (10.214) (2.912) (3.867) (2.712) (3.719)

Έξοδα διοίκησης 22  (2.834) (3.024) (2.132) (2.135) (1.001) (1.033) (752) (689)
Έξοδα έρευνας & 
ανάπτυξης  22 (911) (638) (911) (638) (226) (205) (226) (205)
Αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης  1.079 3.517 1.042 3.563 (116) 1.518 (168) 1.483
Χρηματοοικονομικά 
έξοδα  14 (1.818) (1.824) (1.776) (1.762) (603) (768) (579) (750)

Κέρδη προ φόρων  (739) 1.693 (734) 1.801 (719) 750 (747) 733

Φόρος εισοδήματος 15 (42) (1.194) (28) (1.196) - (372) 65 (371)
Καθαρά κέρδη / 
(ζημίες) περιόδου  (781) 499 (762) 605 (719) 378 (682) 362

     

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

Συναλλαγματικές διαφορές 
μετατροπών 51 (23) - - (8) (2) - -

Σύνολο  (730) 476 (762) 605 (727) 376 (682) 362

     

Κατανεμημένα σε:     
Μετόχους της 
μητρικής   (726) 473 (762) 605 (707) 372 (682) 362
Δικαιώματα 
μειοψηφίας   (4) 3 - - (20) 4 - -

  (730) 476 (762) 605 (727) 376 (682) 362
Κέρδη ανά μετοχή 
που αναλογούν 
στους μετόχους της 
μητρικής για την 
περίοδο 
(εκφρασμένα σε € 
ανά μετοχή) 

17 

 

 

 

Βασικά     (0,0272) 0,0177 (0,0286) 0,0227 (0,0252) 0,0139 (0,0256) 0,0136

 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1ης Ιανουαρίου – 30ης 
Σεπτεμβρίου 2014 
 
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 
 
Όμιλος 
 
 Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον

Δικαιώματα 
μειοψηφίας Σύνολο 

   
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
Συναλλαγματικές διαφορές - (17) 22 4 9
Καθαρή ζημία περιόδου - - (139) (10) (149)
Αναλογιστικό κέρδος / 
(ζημία) - - 311 - 311
Μεταφορά σε αποθεματικά - (199) 199 - -
31 Δεκεμβρίου 2013 12.532 2.661 14.987 215 30.395
   
1 Ιανουαρίου 2014 12.532 2.661 14.987 215 30.395
Συναλλαγματικές διαφορές - 16 32 3 51
Καθαρή ζημία περιόδου - - (774) (7) (781)
Αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικής - - - 20 20
Μεταφορά σε αποθεματικά - 48 (48) - -
Μέρισμα - - (187) - (187)

30 Σεπτεμβρίου 2014 12.532 2.725 14.010 231 29.498
 
Εταιρεία 
 
 Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Ίδιες μετοχές Aποθεματικά

Αποτελέσματα  
εις νέον Σύνολο 

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
Καθαρή ζημία περιόδου - - - (90) (90)
Αναλογιστικό κέρδος / (ζημία) - - - 264 264
31 Δεκεμβρίου 2013 12.532 - 2.541 15.823 30.896
 
1 Ιανουαρίου 2014 12.532 - 2.541 15.823 30.896
Καθαρή ζημία περιόδου - - - (762) (762)
Μεταφορά σε αποθεματικά - - 26 (26) -
Μέρισμα - - - (187) (187)

30 Σεπτεμβρίου 2014 12.532 - 2.567 14.848 29.947
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση ταμειακών ροών 1ης  Ιανουαρίου – 30ης  Σεπτεμβρίου 2014 
 
(ποσά σε χιλ.  Ευρώ) 

 
 

  Όμιλος Εταιρεία 

 Σημ. 
1.01-

30.09.2014 
1.01-

30.09.2013 
1.01-

30.09.2014 
1.01-

30.09.2013 
Λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  (739) 1.693 (734) 1.801 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:      
Αποσβέσεις  1.569 1.751 1.551 1.646 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (347) (397) (347) (397) 
Προβλέψεις  366 (136) 240 127 
Συναλλαγματικές διαφορές  (66) (25) (56) (99) 

Κέρδος / (Ζημία) από πώληση παγίων  76 - 26 - 
    Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές 
επενδυτικής δραστηριότητας)  (178) (539) (169) (511) 

    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.996 2.350 1.945 2.214 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:       
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων  (379) 2.842 (325) 2.895 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  2.402 (1.338) 2.038 (1.435) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (1.214) (1.323) (1.310) (1.270) 

Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (1.989) (1.893) (1.939) (1.836) 
Καταβεβλημένοι φόροι  (1.017) (425) (1.010) (385) 
Σύνολο εισροών  / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  480 2.560 (90) 2.750 
Επενδυτικές δραστηριότητες       
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  (893) (817) (710) (716) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 
στοιχείων  118 80 26 23 
Τόκοι εισπραχθέντες  143 454 124 450 
Πώληση / (απόκτηση)  θυγατρικών, συγγενών 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων  - - - - 
Αύξηση συμμετοχών  - - - (400) 
Σύνολο εισροών  / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  (632) (283) (560) (643) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   3.025 6.587 3.025 6.587 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεωλύσια)  - (92) - (92) 
Επιχορηγήσεις  - - - -
Μερίσματα πληρωθέντα  (169) - (169) - 
Εξοφλήσεις  δανείων   (6.401) (4.961) (6.224) (4.828) 
Σύνολο (εισροών  / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  (3.545) 1.534 (3.368) 1.667 
Καθαρή αύξηση  / (μείωση)  στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ)  (3.697) 3.811 (4.018) 3.774 

      
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  9.195 7.294 8.433 6.603 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  5.498 11.105 4.415 10.377 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
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. 
 
Κύριος μέτοχος της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. την 30.09.2014 είναι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με ποσοστό 92,97%. 
 
Οι  ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Cyclon συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου  Μotor Oil Α.Ε. 
Η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. υπέβαλε την 19.11.2014, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αίτημα διαγραφής των 
μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς 
διαγραφή των μετοχών της εταιρείας είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 18.11. 2014. 
 
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 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ»). Οι θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στη σημείωση 8. Η σημαντικότερη από τις 
θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου είναι η «CYTOP A.E. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση απόβλητων, 
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.  
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 είναι 
258 άτομα και 175 άτομα αντίστοιχα (30.09.2013: Όμιλος 264 άτομα, Εταιρεία 183 άτομα). 
 
Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 έχουν 
εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 27η Νοεμβρίου 2014. Η σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 
 

 Δημήτριος Π. Κονταξής   Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 
 Νικόλαος Ν. Ρεμπάκος   Εκτελεστικό Μέλος 
 Αχιλλέας Β. Σκληβανιώτης  Εκτελεστικό Μέλος 
 Δημήτριος Β. Μπαρτζώκας  Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 Ιωάννης Ε. Παπαμιχάλης  Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 Μιχαήλ-Ματθαίος Ι.Ε. Στειακάκης Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

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

διερμηνειών. 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 
παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα και έχουν εφαρμογή στον Όμιλο. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την 
επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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 2013. 



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 10  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
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 31/12/2013, 
εκτός από τα ακόλουθα πρότυπα, τις τροποποιήσεις των υπαρχόντων προτύπων και τις ακόλουθες διερμηνείες: 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2012 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) Κύκλος 2009-2011. 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο 
των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι 
παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές 
δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.   
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 1, σε σχέση με το κόστος 
δανεισμού, σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.  
 
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 για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013 
 
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 Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), να χειριστεί λογιστικά τα κρατικά δάνεια τα 
οποία φέρουν επιτόκιο χαμηλότερο της αγοράς, όταν πραγματοποιεί την μετάβαση σε ΔΠΧΑ. 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.  



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 11  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 

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 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2018). 
 
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την απομείωση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, την λογιστική αντιστάθμισης, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαραίτητες με τα ανωτέρω γνωστοποιήσεις.. 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 2018.  
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και 
ΔΛΠ 39» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018). 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το 
οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες 
και αδυναμίες στο υπάρχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές 
του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία 
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 
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 2014). 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση 
των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας περισσότερο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, 
παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: 1) Από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες και 2 ) Κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 
συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 12  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
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 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016). 
 
Το ΔΠΧΑ 11 τροποποιείται απαιτώντας ο αγοραστής ενός συμφέροντος σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα 
στην οποία η δραστηριότητα αποτελεί μια επιχείρηση (όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων), να 
εφαρμόσει όλες τις λογιστικές αρχές συνενώσεων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΧΑ 3 και σε άλλα 
Δ.Π.Χ.Α., με εξαίρεση εκείνες τις λογιστικές αρχές που έρχονται σε σύγκρουση με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 11. 
Επιπροσθέτως η τροποποίηση ορίζει να γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 3 και άλλα 
Δ.Π.Χ.Α. για τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν τόσο για την αρχική απόκτηση 
συμμετοχής σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, όσο και για την απόκτηση πρόσθετου ποσοστού (στην 
τελευταία περίπτωση, τα συμφέροντα που κατείχε προηγουμένως δεν επιμετρώνται εκ νέου). 
 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

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 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. 

Σελίδα 13  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
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 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2017).  

Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο αρχών που βασίζεται σε πέντε βήματα και το οποίο θα πρέπει να  
εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες. Τα πέντε βήματα στο μοντέλο έχουν ως εξής: Προσδιορίστε τη 
σύμβαση με τον πελάτη, εντοπίστε τις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης, καθορίστε την τιμής της συναλλαγής,  
κατανείμετε το τίμημα της συναλλαγής στα διάφορα στάδια ολοκλήρωσης του συμβολαίου και τέλος αναγνωρίστε το 
έσοδο όταν η οντότητα  ικανοποιήσει την υποχρέωση απόδοσης. Επιπροσθέτως παρέχεται καθοδήγηση σε θέματα 
όπως το χρονικό σημείο στο οποίο καταχωρείται το έσοδο, το λογιστικό χειρισμό του μεταβλητού τιμήματος, το 
κόστος για την εκπλήρωση και την ανάληψη σύμβασης και διάφορα συναφή θέματα. Νέες γνωστοποιήσεις για τα 
έσοδα εισάγονται επίσης. 
 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» (τροποποίηση) (εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Τροποποιεί το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι η μέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα 
έσοδα που παράγονται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι 
κατάλληλη για ενσώματα πάγια. Επίσης, η τροποποίηση αυτή εισάγει ένα μαχητό τεκμήριο ότι η μέθοδος απόσβεσης 
που βασίζεται στα έσοδα που προκύπτουν από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός άυλου 
περιουσιακού στοιχείου είναι ακατάλληλη, το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου 
το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως ένα μονάδα μέτρησης των εσόδων, ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα 
έσοδα και η κατανάλωση των οικονομικών οφελών του άυλου περιουσιακού στοιχείου συσχετίζονται σε μεγάλο 
βαθμό. Πέραν τούτου η τροπολογία ορίζει ότι μελλοντικές μειώσεις στην τιμή ενός προϊόντος που παρήχθει 
χρησιμοποιώντας ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για αναμενόμενη τεχνολογική ή 
εμπορική απαξίωση του περιουσιακού στοιχείου, η οποία, με τη σειρά της, θα μπορούσε να αντανακλά μια μείωση 
των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. 
  

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. 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους (2011)» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014). 
Οι τροποποιήσεις του προτύπου αφορούν στις εισφορές  εργαζομένων ή τρίτων σε προγράμματα καθορισμένων 
παροχών. Στόχος των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσει τον λογιστικό χειρισμό για τις εισφορές εκείνες που δεν 
εξαρτώνται από τον αριθμό ετών προϋπηρεσίας των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα οι εισφορές των 
εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό επί του μισθού. 
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 14  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

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 2014). 

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».  
 
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.  
 



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 15  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
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. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2013 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2010-2012 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα πρότυπα ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο 2013. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιουλίου 2014.Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 
Η παρούσα τροποποίηση μετασχηματίζει τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες της αγοράς» και 
προσθέτει τους ορισμούς για το «όρο απόδοσης» και τις «συνθήκες υπηρεσίας» (που μέχρι πρότινος αποτελούσαν 
μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»). 
 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (με επακόλουθες τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα) 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένα ενδεχόμενο τίμημα, που καταχωρίζεται είτε ως περιουσιακό στοιχείο είτε ως 
υποχρέωση, πρέπει να επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία αναφοράς  
 
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»  
Η τροποποίηση ορίζει ότι απαιτείται από μία οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης 
σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Επίσης διευκρινίζει ότι μία 
οικονομική οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των προς παρουσίαση 
τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας, εάν τα περιουσιακά στοιχεία των τομέων 
παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 16  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (τροποποιήσεις στη βάση μόνο των συμπερασμάτων, με επακόλουθες 
τροποποιήσεις στις βάσεις των συμπερασμάτων  άλλων προτύπων). 
Με την τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζεται ότι με την δημοσίευση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» και 
τις τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση 
και επιμέτρηση», δεν αφαιρείται η δυνατότητα επιμέτρησης χωρίς προεξόφληση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα ποσά των τιμολογίων τους, εάν το αποτέλεσμα της 
προεξόφλησης  είναι ασήμαντο. 
 
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» & ΔΛΠ 38 « Άυλα περιουσιακά στοιχεία»  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται τότε η προ - 
αποσβέσεων λογιστική του αξία αναπροσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 
λογιστικής του αξίας. 
 
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οικονομική οντότητα  που παρέχει υπηρεσίες προσωπικού βασικών 
διοικητικών στελεχών της  στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της τελευταίας,  τότε 
αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2013 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2011-2013. 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα πρότυπα ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο 2013. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιουλίου 2014 Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 διευκρινίζει ότι μια εταιρεία, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, έχει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και ισχύοντος ΔΠΧΑ 
ή ενός καινούργιου ή αναθεωρημένου ΔΠΧΑ, η εφαρμογή του οποίου ακόμη δεν είναι υποχρεωτική, υπό την 
προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή του. Μια οικονομική οντότητα 
απαιτείται να εφαρμόζει την ίδια έκδοση των ΔΠΧΑ στις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές 
καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ. 
 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τον λογιστικό χειρισμό 
σχηματισμού μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 
Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του 
ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν 
τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».  
 
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τους ορισμούς τόσο της συνένωσης 
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» όσο και της επένδυσης σε ακίνητα, όπως 
ορίζεται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», τότε απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων, 
ανεξάρτητα μεταξύ τους. 



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 17  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
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. 



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
(δ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων  κυμαίνεται λόγω 
αλλαγών  στις  συναλλαγματικές  ισοτιμίες.  Ο συναλλαγματικός  κίνδυνος  προκύπτει  όταν  μελλοντικές  εμπορικές 
συναλλαγές  και  τα  αναγνωρισμένα  περιουσιακά  στοιχεία  και υποχρεώσεις είναι  σε  νόμισμα  διαφορετικό από το 
νόμισμα αποτίμησης του Ομίλου. Τα κυριότερο νόμισμα σε όγκο συναλλαγών του Ομίλου εκτός του Ευρώ είναι το 
Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών. Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου γίνεται κυρίως με τη μεγιστοποίηση της 
φυσικής αντιστάθμισης μέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και εισροών – εκροών σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. 
Η διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα.  
 
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 άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Οι επενδύσεις που έγιναν κατά το εννιάμηνο του 2014 ανέρχονται στο ποσό των €710 χιλ. και κατά τομέα  
δραστηριότητας έχουν ως εξής:  
 
 Πρατήρια €117 χιλ.  
 Εγκαταστάσεις εφοδιασμού καυσίμων €12 χιλ.   
 Παραγωγική διαδικασία (διυλιστήριο) €161 χιλ.  
 Λοιπές επενδύσεις €420 χιλ. 
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
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 

Έτος 
ίδρυσης/ 
κτήσης 

ΕΝΔΙΑΛΕ 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 90% 10% - 
Συλλογή και εμπόριο 
χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων 

1999 

ARCΕLΙA 
HOLDINGS LTD 

Κύπρος 100%  1.630 Εταιρεία συμμετοχών 2007 

BULVARIA OOD Βουλγαρία  100% - Εμπορία λιπαντικών 2007 

CYROM Ρουμανία  100% - Εμπορία λιπαντικών 2007 

CYCLON 
LUBRICANTS 
DOO BEOGRAD 

Σερβία  100% - Εμπορία λιπαντικών 2013 

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 2014 
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 
 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 
Γραμμάτια εισπρακτέα - εμπορευματικές 
πιστώσεις 1.917 2.076  1.917 2.076
Επιταγές εισπρακτέες 381 392  381 392
Εγγυήσεις, προκαταβληθέντα ενοίκια και 
λοιπές απαιτήσεις 701 1.603  671 1.578
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (82) (82) (82) (82)

Σύνολο 2.917 3.989 2.887 3.964
 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  

 Όμιλος Εταιρεία 
 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 
Πελάτες 17.173 18.985  15.406 17.495
Γραμμάτια Εισπρακτέα 4.365 4.507  4.365 4.507
Επιταγές 7.355 9.279  7.259 9.212
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (6.692) (6.655)  (6.549) (6.513)
Τελικές εμπορικές απαιτήσεις 22.201 26.116  20.481 24.701
     
Απαιτήσεις από θυγατρικές  - -  2.372 1.811
Λοιπές απαιτήσεις  10.649 8.894  9.753 7.634
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (1.350) (1.350) (1.350) (1.350)

Σύνολο 31.500 33.660  31.256 32.796
 
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που λήφθηκαν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας ανέρχεται την 
30.09.2014 σε € 8.434 χιλ. (31.12.2013: € 4.728 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 

 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Εμπορεύματα 2.511 2.504 1.743 1.790
Πρώτες ύλες 3.321 3.289 3.321 3.289
Έτοιμα προϊόντα 4.103 3.763 4.103 3.763
Μείον: προβλέψεις απομείωσης (216) (216) (216) (216)

Σύνολο 9.719 9.340 8.951 8.626
 
11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 Όμιλος Εταιρεία 

 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 4.546 24 3.783 16
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 952 9.171 632 8.417

Σύνολο 5.498 9.195  4.415 8.433
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
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  της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2014 ήταν 12.532.474,80 € (31 Δεκεμβρίου 2013: 
12.532.474,80 €) και αποτελείται από 26.664.840 μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής € 0,47 εκάστη.  
Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο είναι πλήρως καταβεβλημένο και εγκεκριμένο. 
Η Εταιρεία δεν προέβη σε αγορά ή πώληση ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια του 2014. 
 
 
13. Τραπεζικά δάνεια 
 
 Όμιλος  Εταιρεία 
 30.09.2014 31.12.2013  30.09.2014 31.12.2013
Μακροπρόθεσμος δανεισμός    
Ομολογιακό Δάνειο 7.000 16.479  7.000 16.479

Σύνολο μακροπρόθεσμου δανεισμού 7.000 16.479  7.000 16.479
   
   

Βραχυπρόθεσμα δάνεια    
Τραπεζικά δάνεια 14.842 13.194  14.547 12.724
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - 2  - -
Ομολογιακό δάνειο 7.612 3.155  7.612 3.155

Σύνολο βραχυπρόθεσμου δανεισμού 22.454 16.351  22.159 15.879

Σύνολο τραπεζικού δανεισμού 29.454 32.830  29.159 32.358
 
 
 

 Ομολογιακό δάνειο ύψους €15 εκατ. που υπεγράφη την 01.03.2010 με διαχειρίστρια την Εμπορική Τράπεζα. 
Το υπόλοιπο του δανείου €9,056 εκ.  αναταξινομήθηκε σε βραχυπρόθεσμο καθώς δεν επιτυγχάνονται όλοι οι 
αριθμοδείκτες. Θα συζητηθεί με την διαχειρίστρια Τράπεζα η πιθανή επιβάρυνση του επιτοκίου λόγω της μη 
επίτευξης των αριθμοδεικτών. Δεν έγινε κάποια ανάλογη πρόβλεψη καθώς λόγω των συνεχώς μειουμένων 
επιτοκίων δεν μπορεί να υπολογισθεί με σχετική ακρίβεια η όποια πιθανή επιβάρυνση.   

 Ομολογιακό δάνειο ύψους €20 εκατ. που υπεγράφη την 29.11.2010 με διαχειρίστρια την Εθνική Τράπεζα. Το 
υπόλοιπο της οφειλής με 30.06.2014 ανήρχετο σε €9 εκ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτό 
το δάνειο πήρε παράταση με λήξη 31.12.2015 με μερική αποπληρωμή ανά εξάμηνο για περίπου 30% της 
αξίας του δανείου. Το δάνειο και οι οικονομικοί αριθμοδείκτες θα εξεταστούν στο τέλος του έτους όπως 
ορίζεται στη σύμβαση και ως εκ τούτου το ανάλογο μέρος αυτού (€7 εκατ.) παραμένει στο μακροπρόθεσμο 
δανεισμό. 

 
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 διαφέρουν 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. 
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
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 

 30.09.2014 30.09.2013 
 

30.09.2014 
 

30.09.2013 

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (911) (1.154) (911) (1.154)

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (818) (840) (784) (795)

Πιστωτικοί τόκοι 123 452 117 448
Κέρδη/(Ζημιές) από συναλλαγματικές 
διαφορές (11) (82) (3) (72)

Έξοδα από χρηματοδοτικές μισθώσεις - (1) - (1)
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 
από εμπορευματικές πιστώσεις 45 71 45 71
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / 
(έξοδα)  (247) (270) (240) (259)

Σύνολο (1.819) (1.824) (1.776) (1.762)
 
 
15. Φόρος εισοδήματος 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 30.09.2014 30.09.2013  30.09.2014 30.09.2013 

Φόρος εισοδήματος περιόδου (41) (513) (41) (511)

Αναβαλλόμενος φόρος  (1) (681) 13 (685)

Σύνολο (42) (1.194) (28) (1.196)
 
Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναλύονται ως εξής: 
Εταιρεία: € 330 χιλ.  Όμιλος:   € 385 χιλ. 
 
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% 
CYCLON LUBRICANTS DOO BEOGRAD με ποσοστό 15% 
AL DERAA AL AFRIQUIE JV με ποσοστό 20% 
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Όμιλος  Εταιρεία 

 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Προμηθευτές 12.192 14.930  11.897 14.658
Προκαταβολές πελατών 2.540 2.698  2.360 2.342
Μερίσματα πληρωτέα - -  - -
Ποσά οφειλόμενα σε θυγατρικές (σημ.19) - -  20 169
Δεδουλευμένα έξοδα 1.264 771  1.150 742
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη 519 814  435 661
Λοιπές υποχρεώσεις 1.016 389  597 330

Σύνολο 17.531 19.602  16.459 18.902
 
Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων του Ομίλου είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους. 
 
17.     Κέρδη ανά μετοχή 
 Όμιλος   Εταιρεία 
 30.09.2014 30.09.2013  30.09.2014 30.09.2013 
Βασικά και Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή  
(€ ανά μετοχή)   
Κέρδη / (ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της 
μητρικής (726) 473 (761) 605
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) (0,0272) 0,0177 (0,0286) 0,0227
 
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 ΕΤΑΙΡΙΑ   έως 31 Δεκεμβρίου 2007 
2. ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.    έως 31 Δεκεμβρίου 2008 
3. ΚΕΠΕΔ Α.Ε     έως 31 Δεκεμβρίου 2009 
4. ΕΛΤΕΠΕ-ΚΟΙΝ/ΞΙΑ    έως 31 Δεκεμβρίου 2009 
5. CYTOP A.E.    έως 31 Δεκεμβρίου 2009 

 
Ειδικότερα, η μητρική εταιρεία καθώς και η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. έχουν ελεγχθεί για τη χρήση 2011 έως και 2013 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 30.06.2014. 
Το ποσό των προβλέψεων αναφέρεται στην σημείωση 15. Την 23.07.2014 επιδόθηκε σημείωμα ελέγχου από τη 
φορολογική αρχή για τον έλεγχο των χρήσεων 2008 – 2011 ο οποίος αναμένεται αν ολοκληρωθεί εντός των 
επόμενων μηνών. 



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 24  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
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 30.09.2014 σε €5.831 χιλ. Αντίστοιχα την 31.12.2013 το ποσό ανερχόταν σε  
€7.623 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 – 30.09.2014   30.09.2014    

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΙΠΑ 

ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. 2 120 - -
ΚΕΠΕΔ Α.Ε - 12 - -
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 17 1.456 776 -
BULVARIA 1.244 90 399 20
CYROM 1.167 - 495 -
CYCLON LUBRICANTS 
DOO BEOGRAD 682 - 338 -
CYTOP 132 2.351 253 -
AL DERAA  
AL AFRIQUIE JV - 211 111 -
ΣΥΝΟΛΟ 3.244 4.240 2.372 20
 
    01.01 – 30.09.2014   30.09.2014 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΙΠΑ 

ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.  2.951 255.363 860 6.788
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π 46 2.882 15 206
CORAL Α.Ε. 195 284 82 31
CORAL GAS A.E.B.E.Y 26 - 22 -
OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε 7 - - -
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 221 - 51 -
ΣΥΝΟΛΟ 3.446 258.529 1.030 7.025
 
    01.01 – 30.09.2013        31.12.2013 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΓΟΡΕΣ & 
ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. 2 159 - 145
ΚΕΠΕΔ Α.Ε. - 11 - 14
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 12 2.391 1.085 -
BULVARIA 899 - 397 
CYROM 483 - 185 -
CYCLON LUBRICANTS 
DOO BEOGRAD - - 133 -
CYTOP 3 21 8 10
AL DERAA  
AL AFRIQUIE JV - 58 3 -
ΣΥΝΟΛΟ 1.399 2.640 1.811 169

 



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 25  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
    01.01 – 30.09.2013    31.12.2013 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΙΠΑ 

ΕΣΟΔΑ  ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. 2.912 126.392 968 8.295
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π 30 3.210 20 505
CORAL Α.Ε. 442 78 10 54
CORAL GAS A.E.B.E.Y 21 - 22 -
OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε 11 141 6 -
SHELL & MOH A.E. 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ - - - -
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. - - - -
ΣΥΝΟΛΟ 3.416 129.821 1.026 8.854
 
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 

30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 
615 548 372 323 

 
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 54% των πωλήσεων προέρχεται από την εσωτερική αγορά ενώ 46% αντιπροσωπεύει εξαγωγές (4% εντός 
της Ε.Ε. και 96% σε τρίτες χώρες). 
Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας αντιπροσωπεύουν ποσοστό 99% επί των συνολικών πωλήσεων του ομίλου. 
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 €74.165 (1/1-30/09/2013: €76.663 χιλ.). 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών μεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού αναλύεται ως εξής : 



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 26  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
 
 Όμιλος 
 01.01.2014 - 30.09.2014 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιμα 173.420 - 151.905 325.325
Λιπαντικά και λοιπές δραστηριότητες 22.962 6.415 8.701 38.078
Σύνολο Πωλήσεων 196.382 6.415 160.606 363.403
 
 
 Εταιρεία 
 01.01.2014 - 30.09.2014 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιμα 173.420 - 151.905 325.325
Λιπαντικά και λοιπές δραστηριότητες 22.170 5.891 8.844 36.905
Σύνολο Πωλήσεων 195.590 5.891 160.749 362.230
 
 
 Όμιλος 
 01.01.2013 - 30.09.2013 
 Ελλάδα Λοιπή Ευρώπη Λοιπές Χώρες Σύνολο 
Καύσιμα 183.343  3.334  512  187.189  
Λιπαντικά και λοιπές δραστηριότητες 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 δραστηριότητες 24.107  5.757 27.037  56.901
Σύνολο Πωλήσεων 207.450  9.091 27.549  244.090
 



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 27  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
30.09.2014 Όμιλος 
     
  Καύσιμα Λιπαντικά  Μη κατανεμηθέντα Σύνολο 

     

Ενσώματα, άυλα περιουσιακά στοιχεία  

και επενδυτικά ακίνητα 12.058 18.782 - 30.840

Αποθέματα 1.504 8.215 - 9.719

Απαιτήσεις 13.122 21.295 - 34.417

Σύνολο 26.684 48.292 - 74.976

   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.366 9.174 - 17.540

Δάνεια - - 29.454 29.454

Λοιπές υποχρεώσεις - - 5.570 5.570

Σύνολο 8.366 9.174 35.024 52.564
 
 
 
30.09.2014 Εταιρεία 
     
  Καύσιμα Λιπαντικά  Μη κατανεμηθέντα Σύνολο 

  

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία   

και επενδυτικά ακίνητα 12.058 16.778 - 28.836

Αποθέματα 1.504 7.447 - 8.951

Απαιτήσεις 13.122 21.021 - 34.143

Σύνολο 26.684 45.246 - 71.930

   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.366 8.093 - 16.459

Δάνεια - - 29.159 29.159

 Λοιπές υποχρεώσεις - - 5.342 5.342

Σύνολο 8.366 8.093 34.501 50.960
 
 
 



 
 
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σελίδα 28  

Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)    -    (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
 
 
31.12.2013 Όμιλος 
     
  Καύσιμα Λιπαντικά  Μη κατανεμηθέντα Σύνολο 

     

Ενσώματα, άυλα περιουσιακά στοιχεία  

και επενδυτικά ακίνητα 13.208 18.513 - 31.721

Αποθέματα 1.583 7.757 - 9.340

Απαιτήσεις 18.800 18.849 - 37.649

Σύνολο 33.591 45.119 - 78.710

   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.343 11.259 - 19.602

Δάνεια - - 32.830 32.830

Λοιπές υποχρεώσεις 451 245 5.159 5.855

Σύνολο 8.794 11.504 37.989 58.287
 
 
31.12.2013 Εταιρεία 
     
  Καύσιμα Λιπαντικά  Μη κατανεμηθέντα Σύνολο 
      

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία      

και επενδυτικά ακίνητα 13.208 16.483 - 29.691

Αποθέματα 1.583 7.043 - 8.626

Απαιτήσεις 18.800 17.960 - 36.760

Σύνολο 33.591 41.486 - 75.077

     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.343 10.559 - 18.902

Δάνεια - - 32.358 32.358

Λοιπές υποχρεώσεις 451 - 5.159 5.610

Σύνολο 8.794 10.559 37.517 56.870
 
 
 



  
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 

Σελίδα 29  

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

 Όμιλος Εταιρεία 

 1.01- 30.09.2014 1.01- 30.09.2013
 

1.01- 30.09.2014 1.01- 30.09.2013
Μισθοδοσία  8.065 8.015 6.323 6.459
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.701 1.829 1.383 1.546
Παροχές τρίτων 4.217 3.905 3.685 3.693
Φόροι - τέλη 405 335 310 308
Διάφορα έξοδα 2.568 4.419 2.954 3.581
Αποσβέσεις   1.689 1.751 1.551 1.646
Προβλέψεις 70 346 70 346
Αναλώσεις α΄ & β΄ υλών και υλικών 
συσκευασίας 23.896 31.974 23.896 31.974
Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 322.907 193.474 323.914 194.234
Δαπάνες και αναλώσεις  
ενσωματωμένες στο κόστος 
αποθεμάτων λήξης περιόδου (233) 148 - 379
Μείωση αποθεμάτων έτοιμων 
προϊόντων (339) - (339) -
Σύνολο κόστους πωληθέντων, 
διοίκησης και διάθεσης 364.946 246.196 363.747 244.166
 

 Όμιλος Εταιρεία 

 1.01- 30.09.2014 1.01- 30.09.2013
 

1.01- 30.09.2014 1.01- 30.09.2013
Μισθοί και ημερομίσθια 5.570 5.582 4.390 4.437

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.740 1.834 1.451 1.542

Λοιπά έξοδα 424 396 281 304
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων 
καθορισμένων εισφορών / παροχών 331 203 201 176
Σύνολο 8.065 8.015 6.323 6.459
 
Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού των εταιρειών του Ομίλου και της Εταιρείας με 30.09.2014 και 
31.12.2013 είχε ως εξής: 
 2014 2013 
Εταιρεία 175 178
Όμιλος 258 263

 
23. Άλλα λειτουργικά έσοδα – καθαρά  

 Όμιλος  Εταιρεία 

 1.01-30.09.2014 1.01-30.09.2013  1.01-30.09.2014 1.01-30.09.2013

Έσοδα υπηρεσιών αποθήκευσης 693 817 675 817
Ενοίκια 555 633 633 633
Επιχορηγήσεις 348 397 347 397
Έσοδα μεταφορών 481 1.260 471 1.233
Λοιπά έσοδα/( έξοδα) 545 688 433 559

Σύνολο 2.622 3.795 2.559 3.639



  
Όμιλος Εταιρειών CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της 
30ης Σεπτεμβρίου 2014 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 

Σελίδα 30  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)  -   (τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ) 
 
 
24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
 
Η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. υπέβαλε την 19/11/2014, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αίτημα διαγραφής των 
μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.  
Η υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς διαγραφή των μετοχών της εταιρείας είχε εγκριθεί 
από την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 
18/11/ 2014. 
 
 
 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27.11.2014 
 
  
 
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 
 
 
 
  
 
 



Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας: 

01.01-30.09.14 01.01-30.09.13 01.07-30.09.14 01.07-30.09.13 01.01-30.09.14 01.01-30.09.13 01.07-30.09.14 01.07-30.09.13

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος εργασιών 363.403 245.918 82.882 85.634 362.230 244.090 82.565 85.034

30 Σεπ 2014 31 Δεκ 2013 30 Σεπ 2014 31 Δεκ 2013 Μικτά Κέρδη 11.270 14.309 3.152 5.326 10.020 12.911 2.778 4.848
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 28.496 29.408 26.550 27.423 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.079 3.517 (116) 1.518 1.042 3.563 (168) 1.483
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.282 2.265 2.282 2.265 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (739) 1.693 (719) 750 (734) 1.801 (747) 733
Αύλα περιουσιακά στοιχεία 62 48 4 3 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους  (Α) (781) 499 (719) 378 (762) 605 (682) 362
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.632 4.704 7.019 8.096 Κατανέµονται σε :
Αποθέµατα 9.719 9.340 8.951 8.626 - Ιδιοκτήτες µητρικής (774) 496 (711) 374 (762) 605 (682) 362
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 32.457 33.813 31.686 32.920 - Δικαιώµατα µειοψηφίας (7) 3 (8) 4 0 0 0 0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.498 9.195 4.415 8.433 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 51 (23) (8) (2) 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 82.146 88.773 80.907 87.766 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ µετά από φόρους (Α) + (Β) (730) 476 (727) 376 (762) 605 (682) 362

Μετοχικό κεφάλαιο 12.532 12.532 12.532 12.532 Κατανέµονται σε :

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 16.735 17.648 17.415 18.364 - Ιδιοκτήτες µητρικής (726) 473 (707) 372 (762) 605 (682) 362

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 29.267 30.180 29.947 30.896 - Δικαιώµατα µειοψηφίας (4) 3 (20) 4
Δικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 231 215 0 0 (730) 476 (727) 376 (762) 605 (682) 362

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 29.498 30.395 29.947 30.896 Κέρδη µετά από φόρους 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.000 16.479 7.000 16.479 ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,0272) 0,0177 (0,0252) 0,0139 (0,0286) 0,0227 (0,0256) 0,0136
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις 5.579 5.855 5.342 5.610 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 22.454 16.351 22.159 15.879 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.648 5.268 473 3.135 2.593 5.209 343 3.092

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 17.615 19.693 16.459 18.902

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 52.648 58.378 50.960 56.870
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 82.146 88.773 80.907 87.766

1.    Λογιστικές αρχές
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ        Οι βασικές λογιστικές πολιτικές και εκτιµήσεις που ακολουθήθηκαν παραµένουν αµετάβλητες σε σχέση µε τις ετήσιες 

30 Σεπ 2014 30 Σεπ 2013 30 Σεπ 2014 30 Σεπ 2013        οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας στις 31 Δεκεµβρίου 2013,

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου 2.   Κέρδη ανά µετοχή
(1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα) 30.395 29.720 30.896 30.117      Τα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάση του επιµερισµού των κερδών επί του συνολικού σταθµισµένου αριθµού µετοχών. 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (730) 504 (762) 605 3.   Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής 20 0 0 0       Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής και των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιρειών αναφέρονται στη σηµείωση 18 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Διανοµή µερίσµατος (187) 0 (187) 0 4.   Ενοποιούµενες θυγατρικές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου       Στοιχεία για τις θυγατρικές εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση αναφέρονται στη σηµείωση 8 των ενοποιηµένων  οικονοµικών καταστάσεων.
 (30/09/2014 και 30/09/2013 αντίστοιχα) 29.498 30.224 29.947 30.722       Δεν υπήρξε µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης των ενοποιούµενων θυγατρικών. 

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

5. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη  
    Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Οµίλου, υφίστανται εµπράγµατα βάρη ως ακολούθως :
     Όµιλος και Εταιρεία:  Υποθήκη ποσού € 24.000 χιλ. υπέρ της ΕΤΕ και € 18.000 χιλ υπέρ της Εµπορικής Τράπεζας. 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Οµίλου και Εταιρείας
Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01-30.09.2014 01.01-30.09.2013 01.01-30.09.2014 01.01-30.09.2013     Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική

    κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Οµίλου.
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (739) 1.693 (734) 1.801
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού : Εταιρείας 175 (2013 : 178 ), Οµίλου 258 (2013 : 263)

Αποσβέσεις 1.569 1.751 1.551 1.646 8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Προβλέψεις 366 (136) 240 127     Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της 

Συναλλαγµατικές διαφορές (66) (25) (56) (99)     τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (347) (397) (347) (397) 2014 2014

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) Έσοδα 3.446 3.244

 επενδυτικής δραστηριότητας (178) (526) (169) (524) Αγορές και έξοδα 258.529 4.240

    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.996 2.350 1.945 2.214 Απαιτήσεις 1.030 2.372

   Κέρδη από πώληση παγίων 76 (13) 26 13 Υποχρεώσεις 7.025 20

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης: 615 372

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 0 0

µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Υποχρεώσεις πρός διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 0 0

Μείωση/ (αύξηση) αποθεµάτων (379) 2.842 (325) 2.895 Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης έχουν απαλειφθεί.

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.402 (1.338) 2.038 (1.435) 9.  Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.214) (1.323) (1.310) (1.270)      Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.

Μείον:      Την 30η Σεπτεµβρίου 2014 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κατείχε µετοχές CYCLON που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 92,97% επί των δικαιωµάτων ψήφου της.
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.989) (1.893) (1.939) (1.836) 10. Προβλέψεις
Καταβεβληµένοι φόροι (1.017) (425) (1.010) (385)    Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για κάθε µιά από τις περιπτώσεις: 

Σύνολο (εκροών)/εισροών Όµιλος Εταιρεία
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 480 2.560 (90) 2.750     Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 8.042 7.899

Επενδυτικές δραστηριότητες     Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σηµείωση 15 των ενοποιηµένων

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (893) (817) (710) (716)     οικονοµικών καταστάσεων) 385 330

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων     Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 3.084 2.807

και άυλων παγίων στοιχείων 118 80 26 23

Τόκοι εισπραχθέντες 143 454 124 450

Πώληση/(απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών 

κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 (400)

Σύνολο (εκροών)/εισροών 
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (632) (283) (560) (643)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.025 6.587 3.025 6.587

Μερίσµατα πληρωθέντα (169) 0 (169) 0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & 

από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεωλύσια) 0 (92) 0 (92) ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Εξοφλήσεις  δανείων (6.401) (4.961) (6.224) (4.828)

Σύνολο (εκροών) / εισροών 
από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3.545) 1.534 (3.368) 1.667

Καθαρή (µείωση)  / αύξηση  στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (3.697) 3.811 (4.018) 3.774 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 9.195 7.294 8.433 6.603 ΑΔΤ.ΑΕ 552587

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 5.498 11.105 4.415 10.377

www.cyclon.gr

7. Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού 

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

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

& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΔΤ. ΑΕ 031481 ΑΔΤ. AE 537043 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36417 Α’ ΤΑΞΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ   Β. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ

Ασπρόπυργος,  27 Νοεµβρίου 2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 8412/06/Β/86/21,  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122123707000 - ΕΔΡΑ: Λ. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 124, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 193 00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας  «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και 
του Οµίλου. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον Όµιλο και την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νοµίµου ελεγκτή, όποτε αυτή 
απαιτείται.

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

ΟΜΙΛΟΣ
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