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ΟΜΙΛΟΣ

31 ∆εκ 2014 31 ∆εκ 2013 31 ∆εκ 2014 31 ∆εκ 2013 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 28.599 29.408 26.683 27.423 Κύκλος εργασιών 483.594 331.782 481.452 329.619

Επενδύσεις σε ακίνητα 2.277 2.265 2.277 2.265 Μικτά Κέρδη 15.464 18.513 13.510 16.690

Αύλα περιουσιακά στοιχεία 1.605 48 1.507 3 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.395 4.087 1.285 4.189

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.648 4.704 7.031 8.096 Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (840) 1.505 (867) 1.686

Αποθέµατα 9.490 9.340 8.875 8.626 Μείον φόροι (314) (1.155) (351) (1.171)

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 33.327 33.813 32.637 32.920 Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους  (Α) (1.154) 350 (1.218) 515

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.266 9.195 6.168 8.433 Κατανέµονται σε :

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 86.212 88.773 85.178 87.766 - Ιδιοκτήτες µητρικής (1.172) 357 (1.218) 515

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 18 (7) - -

Μετοχικό κεφάλαιο 12.532 12.532 12.532 12.532

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 15.703 17.648 16.411 18.364 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (563) 297 (548) 264

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 28.235 30.180 28.943 30.896

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 255 215 - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (1.717) 647 (1.766) 779

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 28.490 30.395 28.943 30.896 Κατανέµονται σε :

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 16.479 0 16.479 - Ιδιοκτήτες µητρικής (1.757) 654 (1.766) 779

Λοιπές µακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις 6.457 5.855 6.162 5.610 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 40 (7) - -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 30.986 16.351 30.777 15.879 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (1.717) 647 (1.766) 779

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 20.279 19.693 19.296 18.902
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 57.722 58.378 56.235 56.870 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,0419) 0,0134 (0,0456) 0,0193
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 86.212 88.773 85.178 87.766 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων

και συνολικών αποσβέσεων 3.618 6.431 3.361 6.374

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  χιλ.€) 1.   Θέµα έµφασης
      Το θέµα έµφασης αναφέρεται στη σηµείωση 1 των  οικονοµικών καταστάσεων όπου αναφέρεται η απόφαση της ∆ιοίκησης να διασπάσει την Εταιρεία σε δύο µέρη µε σκοπό την απορρόφηση του ενός (κλάδου καυσίµων)

      σε υφιστάµενη εταιρεία και τη σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας µε τον άλλο κλάδο (κλάδος λιπαντικών). Ως ηµεροµηνίες σύνταξης ισολογισµού µετασχηµατισµού καθορίστηκε η 31η ∆εκεµβρίου 2014.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ       Στη γνώµη δεν διατυπώνεται επιφύλαξη για το θέµα αυτό και ειδικότερα µε την αποτίµηση των ενεργητικών και παθητικών περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν σε κάθε επωφελούµενη εταιρεία. 

31 ∆εκ 2014 31 ∆εκ 2013 31 ∆εκ 2014 31 ∆εκ 2013 2.    Λογιστικές αρχές
       Οι βασικές λογιστικές πολιτικές και εκτιµήσεις που ακολουθήθηκαν παραµένουν αµετάβλητες σε σχέση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2013.

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα) 30.395 29.720 30.896 30.117 3.   Κέρδη ανά µετοχή

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (1.758) 647 (1.766) 779       Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάση του επιµερισµού των κερδών επί του συνολικού σταθµισµένου αριθµού µετοχών. 

Μέρισµα (187) (187) 4.   Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 40 28 - -       Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής και των ενοποιούµενων θυγατρικών εταιρειών αναφέρονται στη σηµείωση 18 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα) 28.490 30.395 28.943 30.896 5.   Ενοποιούµενες θυγατρικές

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

     ∆εν υπήρξε µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης των ενοποιούµενων θυγατρικών. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.€)      Η διαχειριστική χρήση των ενοποιούµενων θυγατρικών συµπίπτει µε αυτή της µητρικής.

6. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη  

01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013     Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Οµίλου, υφίστανται εµπράγµατα βάρη ως ακολούθως :

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

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (840) 1.505 (867) 1.686 7. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Οµίλου και Εταιρείας

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     ∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική

Αποσβέσεις 2.223 2.344 2.076 2.185     κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Οµίλου.

Προβλέψεις 358 928 306 713 8. Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού 

Συναλλαγµατικές διαφορές 46 187 (78) 175    Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού : Εταιρείας 173 (2013: 178 ), Οµίλου 257 (2013 : 263)

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας) (305) (1.076) (419) (1.067) 9. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.495 3.038 2.444 2.965     Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης     τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Οµιλος Εταιρεία

Μείωση/ (αύξηση) αποθεµάτων (150) 2.786 (249) 2.854 2014 2014

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.438 4.126 1.299 4.315 Εσοδα 5.514 4.121 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (209) (5.577) (303) (5.526) Εξοδα 340.351 5.937 

Μείον: Απαιτήσεις 1.154 2.327 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.520) (3.040) (2.469) (2.968) Υποχρεώσεις 10.225 155 

Καταβεβληµένοι φόροι (1.036) (403) (1.036) (391) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης: 861 511 

Σύνολο (εκροών) / εισροών  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.500 4.818 704 4.941 Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: - -

Επενδυτικές δραστηριότητες Υποχρεώσεις πρός διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: - -

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (1.645) (1.027) (1.413) (895)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 66 195 28 115    Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης έχουν απαλειφθεί.

Τόκοι εισπραχθέντες 164 515 166 509

Πώληση / (απόκτηση)  θυγατρικών,συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - - - (400) 10. Προβλέψεις

Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.415) (317) (1.219) (671)     Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για κάθε µιά από τις περιπτώσεις: 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Οµιλος Εταιρεία

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - - - -     Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  (σηµείωση 11 των ενοποιηµένων 8.167 8.016 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεωλύσια) - (97) - (97)     οικονοµικών καταστάσεων)

Μερίσµατα πληρωθέντα (169) - (169) -     Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σηµείωση 19 των ενοποιηµένων

Εισπράξεις  δανείων 1.575 3.774 1.575 3.774     οικονοµικών καταστάσεων) 385 330 

Εξοφλήσεις  δανείων (3.420) (6.277) (3.156) (6.117)     Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού (σηµείωση 20 των ενοποιηµένων

Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (2.014) (2.600) (1.750) (2.440)     οικονοµικών καταστάσεων) 3.935 3.511 

Καθαρή (µείωση)  / αύξηση  στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11. Λοιπά συνολικά έσοδα

χρήσης (α) + (β) +(γ) (1.929) 1.901 (2.265) 1.830     Τα λοιπά συνολικά έσοδα αναλύονται ως εξής: Οµιλος Εταιρεία

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 9.195 7.294 8.433 6.603     Αναλογιστικά κέρδη (641) (548)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 7.266 9.195 6.168 8.433     Συναλλαγµατικές διαφορές 77 -

Ασπρόπυργος, 12 Μαρτίου 2015
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ 

Α∆Τ.ΑΕ 552587
Α∆Τ. ΑΕ 031481

Α∆Τ. AE 537043

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 36417 Α’ ΤΑΞΗΣ


