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ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΚΔΙΩΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.2  ηνπ λόκνπ 3556/2007) 

 

 

 

Νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θθ: Δπάγγεινο Γ. 
Ονχζζνο – Ξξφεδξνο Γ.Π.,  Ησάλλεο Δ. Ονχζζνο – Αληηπξφεδξνο Γ.Π. θαη Γεψξγηνο Δ. 
Ονχζζνο - Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, δειψλνπκε ππεχζπλα, φηη εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε, νη 
εηήζηεο απιέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «REVOIL Α.Δ.Δ.Ξ.» γηα 
ηε ρξήζε 1/1/2011 - 31/12/2011, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα 
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν. 
Γειψλνπκε επίζεο εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε φηη ε εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο 
Δηαηξίαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 
εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ 
θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.  
  
 

Βάξε, 22 Φεβξνπαξίνπ 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. 

 
Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ Ν ΓΗΔΘΛΩΛ 

ΠΚΒΝΙΝΠ 
 
 
 
 
 

ΔΑΓΓΔΙΝΠ Γ. ΟΝΠΠΝΠ 
Α.Γ.Ρ. ΑΒ 576539 

 
 
 
 
 

  ΗΩΑΛΛΖΠ Δ. ΟΝΠΠΝΠ 
     Α.Γ.Ρ. ΑΔ 083527 

 
 
 
 
 

  ΓΔΩΟΓΗΝΠ Δ. ΟΝΠΠΝΠ 
     Α.Γ.Ρ. ΑΖ 140188 
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ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΩΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ 
«REVOIL Α.Δ.Δ.Ξ.»  

ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΡΖΠ ΚΖΡΟΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ ΘΑΗ 
ΡΝ ΝΚΗΙΝ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ    

1.1.2011 - 31.12.2011 
 
Ζ παξνχζα εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ αθνξά ηελ εηαηξηθή   
ρξήζε 2011 ήηνη ηε ρξνληθή πεξίνδν 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, 
ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, ηνπ λνκνχ 3873/2010,  
ηνπ λφκνπ 3556/2007 θαη ηηο επ’ απηνχ εθδνζείζεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 
Θεθαιαηαγνξάο.  
 
Γεληθά Ξιεξνθνξηαθά Πηνηρεία 
 
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην θιάδν εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ. 
Δηδηθφηεξα, ε Δηαηξεία εκπνξεχεηαη φινπο ηνπο ηχπνπο βελδηλψλ(βελδίλε ακφιπβδε 
95 θαη 100 νθηαλίσλ, βελδίλε ακφιπβδε LRP (Lead Replacement Petrol) 96 
νθηαλίσλ) θαη πεηξειαίσλ (πεηξέιαην θίλεζεο – Diesel, πεηξέιαην ζέξκαλζεο,  
θσηηζηηθφ πεηξέιαην θαη καδνχη). 
Δπίζεο, ε Δηαηξεία εκπνξεχεηαη πιήξε ζεηξά ιηπαληηθψλ, ηα νπνία θέξνπλ ην ζήκα 
“REVOIL”. 
Όιεο νη αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο δηελεξγνχληαη θαηά θχξην ιφγν εληφο ηεο Διιεληθήο 
επηθξάηεηαο θαη ζηα Βαιθάληα (κηθξφ πνζνζηφ). 
Ζ πνιηηηθή πξνζέιθπζεο λέσλ πξαηεξίσλ, ζηνλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θιάδν 
εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή κε ζπλέπεηα ε 
Δηαηξεία λα έρεη απνθηήζεη έσο ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011 έλα επξχ δίθηπν 
πεληαθνζίσλ δέθα ελλέα (519) πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ (βελδίλεο, πεηξέιαηα), ηα 
νπνία θέξνπλ ηα ρξψκαηα θαη ηα ζήκαηά ηεο θαη ην νπνίν εθηείλεηαη ζην ζχλνιν 
ζρεδφλ ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη (31.12.11) 
κε εθαηφλ εβδνκήληα νθηψ (178) πξαηήξηα ηα νπνία θέξνπλ ην ζήκα Α.Ξ. 
(Αλεμάξηεηα Ξξαηήξηα), θαζψο επίζεο θαη κε κεηαπσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 
Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί δχν (2) ππεξζχγρξνλεο ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο 
απνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ ζηε λήζν Σίν θαη ζηε Λ. Θαξβάιε Θαβάιαο, 
ρσξεηηθφηεηαο 7.048 θαη 37.300 θπβηθψλ κέηξσλ αληίζηνηρα ελψ κηζζψλεη κία ηξίηε 
ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο ρσξεηηθφηεηαο 8.008 θπβηθψλ κέηξσλ. 
Δπίζεο, εθηφο ησλ ηξηψλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί θαη επηά (7) 
ππνθαηαζηήκαηα (ζεκεία αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ) θαη ζπγθεθξηκέλα ηξία (3) ζηελ 
Αηηηθή (Αζπξφππξγν, Διεπζίλα θαη Ξέξακα), ηξία (3) ζηε Θεζζαινλίθε (δχν ζην 
Θαινρψξη θαη έλα ζηελ Ησλία) θαη έλα (1) ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο Θνξηλζίαο. 
Ρν ζχλνιν ησλ Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο ζηεγάδεηαη ζε ηδηφθηεηεο 
εγθαηαζηάζεηο ζηε Βάξε Αηηηθήο, φπνπ είλαη θαη ε έδξα ηεο. 
Απφ ην έηνο 2000, ε Δηαηξεία είλαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ Ππλδέζκνπ Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο 
Ξεηξειαηνεηδψλ Διιάδνο (Π.Δ.Δ.Ξ.Δ.) θαη απφ ην 2007 κέινο ζην Πχλδεζκν 
Δπηρεηξήζεσλ θαη  Βηνκεραληψλ (Π.Δ.Β.). 
Ζ Δηαηξεία θαηέρεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ ην λφκν πνπ δηέπεη ηνλ θιάδν εκπνξίαο 
πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ (Λ.3054/2002) άδεηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 



 

ΝΚΗΙΝΠ REVOIL     Δηήζηα  Νηθνλνκηθή  Έθζεζε ρξήζεο 2011  
                                 

 

6 

Ρνλ Κάην ηνπ 2007 ηδξχζεθε ε ζπγαηξηθή εηαηξία ΟΔΒΝΗΙ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Α.Δ., 
ζηελ νπνία ε REVOIL A.E.E.Ξ. ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,99%, κε ζθνπφ ζχκθσλα 
κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ηελ θαηαζθεπή, αγνξά ή πψιεζε, δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη 
εθκεηάιιεπζε  θάζε είδνπο αθηλήησλ. Ρν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 
Θπγαηξηθήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 150.000 επξψ. Ζ ζπγαηξηθή κέρξη ζήκεξα δελ 
εκθαλίδεη δξαζηεξηφηεηα.  

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ηδξχζεθε ε ΑΟΗΠΡΝΛ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ 

ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ κε κεηνρηθφ θεθάιαην 29.350.002 επξψ θαη ζθνπφ ηε  

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε κεηνρέο πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ 

πινίσλ. Ζ κεηξηθή REVOIL είλαη ε κνλαδηθή κέηνρνο ηεο ΑΟΗΠΡΝΛ Δ.Δ.Ξ.Λ. 

θαηέρνληαο ην 100% ησλ κεηνρψλ. Ζ ΑΟΗΠΡΝΛ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο θνξηεγψλ πινίσλ μεξνχ θνξηίνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία κέζσ ησλ δχν 100% ζπγαηξηθψλ ηεο LYRICS NAVIGATION 

LTD θαη SYRA NAVIGATION LTD έρεη ζηε θαηνρή ηεο δχν θνξηεγά πινία κεηαθνξάο 

μεξνχ θνξηίνπ θαηαζθεπήο 1994 θαη ρσξεηηθφηεηαο 45.000 ηφλσλ πεξίπνπ ην 

θαζέλα. Ρν Πεπηέκβξην ηνπ 2011 ε ΑΟΗΠΡΝΛ ίδξπζε ηελ REV MARITIME LTD κε 

κεηνρηθφ θεθάιαην 500 δνιάξηα ΖΞΑ θαη ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ησλ πινίσλ ηεο.    
 
Ρέινο ε ΟΔΒΝΗΙ έρεη ζηε θαηνρή ηεο ηα θάησζη αθίλεηα :  
α) Δδαθηθή έθηαζε ζηελ ζέζε «ΛΔΑ ΘΩΚΖ» ζηε Λέα Θαξβάιε Θαβάιαο,  

ζπλνιηθήο έθηαζεο 54.882 ηκ.  
β) Έλα νηθφπεδν ζηελ ζέζε «ΣΔΟΩΚΑ» ηεο θηεκαηηθήο πεξηθεξείαο ηνπ Γήκνπ 

Βάξεο Αηηηθήο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 2.206,65 η.κ.  
γ) Έλα νηθφπεδν ζηελ ζέζε «ΣΔΟΩΚΑ» ηεο θηεκαηηθήο πεξηθεξείαο ηνπ Γήκνπ 

Βάξεο Αηηηθήο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 446,50 η.κ.  
δ) Έλα νηθφπεδν ζηελ ζέζε «ΑΓΘΑΙΗ», ζην Θνληάξη Θπκηαλψλ ηνπ Γήκνπ Αγ. 

Κελά, ζηε Σίν, ζπλνιηθήο έθηαζεο 6.980,20 η.κ. 
ε) Έλα νηθφπεδν ζηε ζέζε «ΑΚΓΓΑΙΩΛΑΠ» ηνπ νηθηζκνχ Θαηαξξάθηε ηνπ 

Γήκνπ Ησλίαο, ζηε Σίν, ζπλνιηθήο έθηαζεο 760,38 η.κ. (Πην παξαπάλσ  
            αθίλεην πεξηιακβάλεηαη θαη ηζφγεην θηίζκα ζπλνιηθήο έθηαζεο 99,01 η.κ.). 
ζη) Έλα δηψξνθν θηίξην ζηε ζέζε «ΣΔΟΩΚΑ» ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο  
         ηνπ Γήκνπ Βάξεο Αηηηθήο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 553,60 η.κ. 
δ) Κηα ηζφγεηα νηθία ζηε ζέζε «ΣΔΟΩΚΑ» ηεο θηεκαηηθήο πεξηθεξείαο ηνπ 

Γήκνπ Βάξεο Αηηηθήο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 52,48 η.κ. 
ε) Έλα ηξηψξνθν θηίξην ζηε ζέζε «ΑΓΘΑΙΗ», ζην Θνληάξη Θπκηαλψλ ηνπ  
  Γήκνπ Αγ. Κελά, ζηε Σίν, ζπλνιηθήο έθηαζεο 330,45 η.κ. 
ζ) Έλα δηψξνθν θηίξην ζηε Λέα Θαξβάιε Θαβάιαο (15ν ρικ. Δζλ. Νδνχ Θαβάιαο-

Μάλζεο) ζπλνιηθήο έθηαζεο 269,28 ηκ. 
η)       Έλα νηθφπεδν ζηε ζέζε «ΣΑΛΗ» ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γήκεηξαο  ηνπ 

Γήκνπ Ιαθέξεηαο , ζηε Ιάξηζα, ζπλνιηθήο έθηαζεο 6.000 η.κ. (Πην παξαπάλσ  
            αθίλεην πεξηιακβάλεηαη θαη ηζφγεην θηίζκα ζπλνιηθήο έθηαζεο 299,16 η.κ.).    
θ)      Ρν έλα δεχηεξν (1/2) εμ αδηαηξέηνπ ελφο θηηξίνπ ζην Γήκν Λεάπνιεο Αγξηλίνπ      
απνηεινχκελν απφ πφγεην, Ηζφγεην θαη πξψην φξνθν ζπλνιηθήο έθηαζεο 495 ηκ. 
ι)      Έλα αγξνηεκάρην ζηελ ζέζε <<ΘΑΙΛΡΔΟΗΚΗ>> ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο                  
Λάνπζαο  ηνπ Γήκνπ Λάνπζαο έθηαζεο 3.532,52 η.κ. (Πην αλσηέξσ αγξνηεκάρην 
πεξηιακβάλεηαη θηίξην απνηεινχκελν απφ ππφγεην, ηζφγεην θαη Ά φξνθν ζπλνιηθήο 
έθηαζεο 673,97 η.κ.)  
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κ)      Έλα αγξνηεκάρην ζηελ ζέζε <<ΑΡΕΗΠΝ>> ζηελ θηεκαηηθή πεξηνρή ηνπ 
αγξνθηήκαηνο Λέαο  Θαξβάιεο  ηνπ Λνκνχ Θαβάιαο ζπλνιηθήο έθηαζεο 6.499 η.κ. 
λ)      Έλα νηθφπεδν ζηνλ Νηθηζκφ Ξιαηάλνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θαιπβίσλ 
Γήκνπ Αγξηλίνπ Λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο ζπλνιηθήο έθηαζεο 3.853,26 η.κ . (Πην 
αλσηέξσ νηθφπεδν πεξηιακβάλεηαη θαη πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 
87,92 η.κ.)   
μ)    Γχν αγξνηεκάρηα ζηε ζέζε «Γηάζκαηα» Αγίαο Διέλεο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 
Αγίνπ Κελά ηνπ Γήκνπ Σίνπ ζπλνιηθήο έθηαζεο 7.550,38 η.κ. θαη 1.516,35 η.κ. 
αληίζηνηρα.  
ν)    Έλα νηθφπεδν ζηνλ Νηθηζκφ Κπαιληνχκαο ηεο Ρ.Θ. Κηθξήο Γφηηζηαο ηεο Γ.Δ. 
Δγλαηίαο ηνπ Γήκνπ Κεηζφβνπ Ησαλλίλσλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 4.085,37 η.κ. (Πην 
αλσηέξσ νηθφπεδν πεξηιακβάλεηαη έλα πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ ζπλνιηθήο 
έθηαζεο 32 η.κ. θαη ηξείο ηζφγεηεο απνζήθεο επηθάλεηαο 26 η.κ., 10 η.κ. θαη 8 η.κ. 
αληίζηνηρα).   
  
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ 
 
Ζ παξάζεζε ησλ παξαθάησ κεγεζψλ αθνξά ηνλ Όκηιν ΟΔΒΝΗΙ. Δληφο ηεο ρξήζεο   
2011 ε 100% ζπγαηξηθή ΑΟΗΠΡΝΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΠΡΖΛ 
ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο πινίσλ κε 
ηελ επσλπκία REV MARITIME LTD.  
 
Θύθινο Δξγαζηώλ (πσιήζεηο) 
 
Νη πσιήζεηο ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζηα € 903.3 εθαη. ην 2011 απφ € 764.2 εθαη. ην 
2010 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 18.2% ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πσινχκελσλ 
φγθσλ θαπζίκσλ, ηηο ζπγθξηηηθά πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ δηεζλψο αιιά θαη 
ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νκίινπ ζηε πνληνπφξν λαπηηιία.  
Ζ δηεζλήο ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θπκάλζεθε απφ 93 δνι./βαξέιη  έσο 126 δνι./βαξέιη 
ηελ πεξίνδν απφ 01.01 – 31.12.2011. Ζ κέζε ηηκή δηακνξθψζεθε ζηα 111 
δνι./βαξέιη ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηα 80 δνι./βαξέιη ην 2010.  
Πε κία αγνξά ε νπνία θαη ην 2011 θαηέγξαςε ζπλνιηθά ζεκαληηθέο απψιεηεο 
(βελδίλεο, πεηξέιαην θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο) νη αληίζηνηρεο πσινχκελεο πνζφηεηεο 
ησλ θαπζίκσλ ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζηα 873,9 εθαη. ιίηξα, έλαληη 779,4 εθαη. ιίηξα 
ην 2010 εκθαλίδνληαο δηςήθηα αχμεζε θαηά 12.1%. 
Νη πσινχκελεο πνζφηεηεο ζηηο βελδίλεο θαη ην πεηξέιαην θίλεζεο ηνπ Νκίινπ ζηελ 
εζσηεξηθή αγνξά ην 2011 αλήιζαλ ζηα 563.3 εθαη. ιίηξα έλαληη 516.4 εθαη. ιίηξα 
ην 2010, εκθαλίδνληαο άλνδν θαηά 9.1%, κε ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο αγνξάο 
θαπζίκσλ λα θηλείηαη ζε δηςήθηα λνχκεξα πηψζεο. Νη πσινχκελεο πνζφηεηεο 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ απνηέιεζαλ ην 34,1% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπ 
έηνπο, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή άλνδν θαηά 19%.  
Νη πνιιέο λέεο ζπλεξγαζίεο, ε είζνδνο ηνπ  Νκίινπ ζηε ιηαληθή πψιεζε ζέξκαλζεο 
θαη νη επξείαο θιίκαθαο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ελίζρπζαλ ζεκαληηθά ηηο 
πσιήζεηο δηαθνξνπνίεζαλ ηηο επηδφζεηο ηνπ Νκίινπ ζε ζρέζε κε ην θιάδν.  
Πηνλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ, πνζφ  € 7.08 εθαη. πξνέξρεηαη απφ ηελ 
δξαζηεξηφηεηα ζηελ Λαπηηιία κέζσ ηεο 100% ζπγαηξηθήο ΑΟΗΠΡΝΛ Δ.Δ.Ξ.Λ.  
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Θόζηνο πσιήζεσλ 
 
Ρν θφζηνο πσιήζεσλ αλήιζε ζηα € 873.7  εθαη. ζην 2011 απφ € 740.2 εθαη. ζην 
2010, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 18% αλάινγε κε ηελ αχμεζε πνπ 
παξαηεξήζεθε ζηνλ ελνπνηεκέλν θχθιν εξγαζηψλ. 
 
 
Κηθηό θέξδνο 
 
Ρν κηθηφ θέξδνο ηνπ Νκίινπ αλήιζε ζηα €29.52 εθαη. ην 2011, ζεκεηψλνληαο 
αχμεζε θαηά 23.1% ζπγθξηλφκελν κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο πνζνχ €23.99 εθαη. ηεο 
πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πσινχκελσλ φγθσλ, ηεο  δηαξθνχο 
βειηηζηνπνίεζεο ηνπ κίγκαηνο πσιήζεσλ θαη πειαηνινγίνπ θαη ησλ εζφδσλ απφ ηε 
λαπηηιία πνπ αλήιζαλ ζε € 3.42 εθαη. 
 
Ιεηηνπξγηθά Έμνδα (έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο) 
 
Ρα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ηνπ Νκίινπ ην 2011 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 26.3 
εθαη. απμεκέλα θαηά 22.9% ζε ζρέζε κε ηα €21.4 εθαη. ηεο πεξζηλήο ρξήζεο  ιφγσ 
θπξίσο ησλ απμεκέλσλ απνζβέζεσλ ησλ δχν θνξηεγψλ πινίσλ. 
  
Ιεηηνπξγηθά Θέξδε (EBIT) 
 
Ρα ελνπνηεκέλα ιεηηνπξγηθά θέξδε αλήιζαλ ζε €4,81 εθαη. ην 2011 απφ €4.97 εθαη. 
ζηε θιεηφκελε ρξήζε ηνπ 2010. 
  
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 
 
Ρα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 
απνζβέζεσλ ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζε € 11.18 ην 2011 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 
25.3% ζπγθξηλφκελα κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε πνζνχ €8.92 εθαη. ην 2010 
απνηππψλνληαο  κεηαμχ άιισλ ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο λαπηηιίαο, ε νπνία ζε 
επίπεδν EBITDA αληηπξνζσπεχεη ην 1/4 πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ EBITDA ηνπ Νκίινπ 
(€2,84 εθαη.).  
   
Θέξδε πξν Φόξσλ 
 
Ρα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θφξσλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θέξδε € 713 ρηιηάδσλ 
απφ ηελ λαπηηιία, έθιεηζαλ ζηα € 1.18 εθαη. ην 2011 ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα 
πνζνχ € 3.95 εθαη. ην 2010. Ζ κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζην απμεκέλν 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο απφξξνηα ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ εμάπισζε ηνπ 
δηθηχνπ πξαηεξίσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο rebranding , θαζψο θαη ηνπ αλνίγκαηνο  
ζηελ λαπηηιία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο  πςειέο απνζβέζεηο.   
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Θέξδε κεηά από Φόξνπο 
 
Ρα θέξδε κεηά απφ θφξνπο ηνπ Νκίινπ, πνπ εληζρχζεθαλ απφ ηα θέξδε ηεο 
λαπηηιίαο ηα νπνία απαιιάζζνληαη θφξσλ,  αλήιζαλ ζηα €1.05 εθαη. ζηε ρξήζε ηνπ 
2011 έλαληη €2.79 εθαη. ζηε πεξζηλή ρξήζε εκθαλίδνληαο κείσζε 62.4%.  
 
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 
 
Ρα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο ηνπ Νκίινπ έθιεηζαλ ζηα € 
€2,08 εθαη. ζηε ρξήζε ηνπ 2011 έλαληη €1.37 εθαη. ζηε πεξζηλή ρξήζε απμεκέλα  
ιφγσ ησλ ζεηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ επξψ/δνιιαξίνπ ΖΞΑ θαηά ηελ 
ελνπνίεζε απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο 100% ζπγαηξηθήο ΑΟΗΠΡΝΛ ΔΔΞΛ ζην κεηνρηθφ 
θεθάιαην ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ. 
 
Ρξαπεδηθόο δαλεηζκόο  
 
Ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηνπ Νκίινπ αλήιζε ζε € 39 εθαη. έλαληη € 41,33 εθαη. ηελ 
31/12/2010 κεησκέλνο θαηά 5.63%.  
 
Δπελδύζεηο 
 
Νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηνπ Νκίινπ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011 αλήιζαλ ζε €9,92 εθαη. 
θαη αθνξνχλ θπξίσο εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ θαη αγνξά βπηηνθφξσλ 
νρεκάησλ. Νη αληίζηνηρεο ηνπ 2010 ήηαλ πνζνχ €40,09 εθαη. θαη αθνξνχζαλ θπξίσο 
ηελ αγνξά ησλ δχν θνξηεγψλ πινίσλ αιιά θαη ηα λέα ζήκαηα ηνπ δηθηχνπ 
πξαηεξίσλ REVOIL. 
 
ΒΑΠΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ ΝΚΗΙΝ 
 
Ν Όκηινο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ απφδνζή ηνπ ζε κεληαία βάζε 
εληνπίδνληαο έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηνπο 
πξνυπνινγηζκέλνπο ζηφρνπο θαη ιακβάλνληαο δηνξζσηηθά κέηξα.  
  
Απόδνζε απαζρνινύκελσλ θεθαιαίσλ (ROCE) 
 

2011 2010 

2% 5% 

 
Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ (ίδηα θεθάιαηα θαη θαζαξφο 
δαλεηζκφο) ηνπ Νκίινπ παξνπζηάδεη κηθξή κείσζε ζην 2%  γηα ην 2011 έλαληη ηνπ 
5% ην 2010 ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο θαζαξήο θεξδνθνξίαο. 
 
Γεληθή Οεπζηόηεηα 
 

2011 2010 

0,8 0,8 
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Πχκθσλα κε ηνλ δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο ν Όκηινο θαη ην 2011 δηαζέηεη €0,8 
κνλάδεο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ γηα θάζε €1 βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. 
Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ δείθηε ζε ρακειά επίπεδα αλαδεηθλχεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο 
θεθαιαίσλ θίλεζεο ζηνλ Όκηιν θαη ηε θεηηλή ρξήζε.  
 
Ππληειεζηήο Κόριεπζεο 
 

2011 2010 

56% 61% 

 
Ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο ην 2011 θηλείηαη πησηηθά, κεηά ηελ κεγάιε αχμεζε ην 
2010 ιφγσ ησλ πςειψλ επελδχζεσλ ζηε λαπηηιία. Ζ βειηίσζε ηνπ ζπληειεζηή 
νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ πνπ ζπληειέζζεθε εληφο ηνπ 2011.   
 
 
Απόδνζε επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ (ROIC) 
 

2011 2010 

9,4% 8,4% 

 
 
Ζ κηθξή βειηίσζε ηνπ δείθηε εληφο ηνπ 2011 δείρλεη ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ 
επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ παξαγσγή ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ (EBIT). 
 
ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ 
 
Ρν 2011 ν Όκηινο αθνινπζψληαο ηνλ ζηξαηεγηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ ελέηαμε ζην δίθηπφ 
ηνπ ελελήληα πέληε (95) λέα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ πνπ θέξνπλ ηα ρξψκαηα θαη 
ηα ζήκαηα REVOIL. Ξαξάιιεια, ζαξάληα έμη (46) πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ 
απνκαθξχλζεθαλ απφ ην δίθηπν ηνπ Νκίινπ ζην ίδην δηάζηεκα. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ 
λέσλ πξαηεξίσλ ζηνπο ζπλνιηθνχο πσινχκελνπο φγθνπο θαπζίκσλ ήηαλ ηεο ηάμεο 
ηνπ 13.4%. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ν αξηζκφο ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ 
θάησ απφ ηα ρξψκαηα θαη ηα ζήκαηα ηεο REVOIL απαξηζκεί πεληαθφζηα δέθα ελλέα    
(519) έλαληη ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα (470) ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010.  
Δπηπξφζζεηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ν Όκηινο ζπλεξγάδεηαη κε εθαηφλ εβδνκήληα 
νθηψ (178) Αλεμάξηεηα Ξξαηήξηα. 
Ρα απνηειέζκαηα δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ γηα ην έηνο 2011, ζην πξφγξακκα 
ζπλεξγαζίαο πνπ δηαηεξεί ν Όκηινο REVOIL κε ην ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ 
ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ γηα πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο ειέγρνπο ζηα θαχζηκα ζην δίθηπν 
πξαηεξίσλ κε ηα ζήκαηα ηνπ, αλέδεημαλ ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ REVOIL 
θαη πάληα ζηε ζσζηή πνζφηεηα. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ηα επξήκαηα ησλ αηθλίδησλ 
ειέγρσλ ηνπ Δ.Κ.Ξ. γηα ην 2011, ζε φηη αθνξά ηνπο πνζνηηθνχο ειέγρνπο 
παξνπζίαζαλ 0% αζηνρία ελψ απηά ησλ πνηνηηθψλ άγγημαλ κφιηο ην 1%.    
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Ν Όκηινο εθκεηαιιεπφκελνο ηελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ πνπξγείσλ 
Αλάπηπμεο θαη Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 56995/4820/19-101-2007 «Σνξήγεζε 
αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ηδηνθηεζίαο εηαηξηψλ 
εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ θαηεγνξίαο Α» πξνέβε, κέζα ζην 2011, ζηελ αγνξά 
ηεζζάξσλ λέσλ βπηηνθφξσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ κέζσ 
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ εθνδηαζκνχ ησλ πξαηεξίσλ 
ηνπ. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ε REVOIL δηαζέηεη ζπλνιηθά είθνζη δχν ηδηφθηεηα 
βπηηνθφξα.  
 
Δληφο ηνπ  πξψηνπ εμακήλνπ 2011, ν φκηινο πξνρψξεζε ζηελ ζχζηαζε δχν λέσλ 
ππνθαηαζηεκάησλ (ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ) ζην Ξέξακα Αηηηθήο θαη ζην 
Θαινρψξη Θεζζαινλίθεο.  
 
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 ε 100% ζπγαηξηθή ΑΟΗΠΡΝΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ 
ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ παξέιαβε, νινθιεξψλνληαο ηελ 
αγνξά, ην δεχηεξφ ηεο θνξηεγφ πινίν κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ κε ηελ νλνκαζία 
BLUE ETERNITY ην νπνίν παξέδσζε ζηνπο λαπισηέο ηνπ, ηελ εηαηξεία ED & F MAN 

SHIPPING LTD, ζε ζπλέρεηα ππνγξαθήο λαπινζπκθψλνπ 12κελεο δηάξθεηαο κε 
εκεξήζην έζνδν 14.500 δνιάξηα ΖΞΑ. Ρν ηίκεκα ηεο αγνξάο ηνπ πινίνπ αλήιζε ζηα 
19,7 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΞΑ θαη θαιχθζεθε θαηά 75% πεξίπνπ απφ ηα ίδηα 
θεθάιαηα ηεο ΑΟΗΠΡΝΛ θαη θαηά 25% απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Πηα κέζα Γεθεκβξίνπ 
ηνπ 2011 ε ΑΟΗΠΡΝΛ πξνρψξεζε ζε παξάηαζε λαχισζεο ηνπ πινίνπ κε ηνπο ίδηνπο 
λαπισηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 4 κε 6 κήλεο θαη εκεξήζην έζνδν 11.000 
δνιάξηα ΖΞΑ. 
 
Ρνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 θαη κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ, ε REVOIL ζην πιαίζην ζεηξάο 
πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλεξγάηεο 
πξαηεξηνχρνπο ηεο πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηε πξνζπάζεηά ηεο γηα 

πξνζηηζέκελε αμία ζηε θάζε ζπλαιιαγή, νινθιήξσζε κε κεγάιε ζπκκεηνρή ην  
δηαγσληζκό «Πάμε για 500». Γηα ην δηάζηεκα από 01/02/11 έσο 30/04/11 νη 

θαηαλαισηέο, επηιέγνληαο θαχζηκα θαη ιηπαληηθά REVOIL θαη θάλνληαο ρξήζε ηεο 

θάξηαο πηζηφηεηαο «ΝΦΔΙΝΠ», ζπλέιεγαλ πφληνπο θαη ζπκκεηείραλ ζε θιεξψζεηο 
ζηηο νπνίεο δηεθδίθεζαλ θαη θέξδηζαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε δσξνεπηηαγέο αμίαο €150 
γηα αγνξά θαπζίκσλ, δσξνεπηηαγέο αμίαο €500 γηα αγνξά πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη 
ην κεγάιν δψξν, έλα απηνθίλεην FIAT 500.  
 
Ρελ 30ε Καξηίνπ 2011 ε Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο 
Δηαηξείαο κε απφθαζή ηεο ελέθξηλε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο πνζνχ € 0.0329 αλά 
κεηνρή γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2010. Κεηά ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ πνζνζηνχ 21% 
ην θαζαξφ κέξηζκα αλά κεηνρή δηακνξθψζεθε ζε € 0.026. Ζ πιεξσκή ηνπ 
κεξίζκαηνο μεθίλεζε ηελ 19ε Απξηιίνπ κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο EFG 
EUROBANK θαη νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε Νθησβξίνπ.  
 
Ρνλ Απξίιην ηνπ 2011 ε κεηξηθή REVOIL ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία CABI GAS 
εηζήιζε ζηελ αγνξά πγξαεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν νρεκάησλ. Πην 
πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε πξαηήξηα REVOIL λα δηαζέζνπλ  
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ζηε γλσζηή γθάκα ησλ θαπζίκσλ ηνπο θαη πγξαέξην θίλεζεο ην νπνίν ζα 
πξνκεζεχνληαη απφ ηελ CABI GAS.  
Πηα ηέιε Απξηιίνπ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ ηνπ 
Νκίινπ νλνκαζηηθήο ηζρχνο 100 kwp, ζηε Λέα Θαξβάιε Θαβάιαο, ηα έζνδα ηνπ 
νπνίνπ αλήιζαλ ζε 45 ρηιηάδεο επξψ πεξίπνπ γηα ην ζχλνιν ηεο ρξήζεο.  
 
Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ε Δηαηξεία ζηα πιαίζηα ζπλεηζθνξάο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη 
ππνζηεξίδνληαο ζηαζεξά γηα 9ε ζπλερή ρξνληά ην ζεζκφ ησλ ππνηξνθηψλ ζε 
πηπρηνχρνπο ΑΔΗ, πξνθήξπμε 2 ππνηξνθίεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 ζε 
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο γηα εξγαζίεο ζρεηηθά κε Δλέξγεηα - Αλαλεψζηκεο Ξεγέο θαη 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ.  

 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ν Όκηινο αλέιαβε ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο 
πνπ κηζζψλεη ζηνλ Αζπξφππξγν Διεπζίλαο κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο επ’ νλφκαηη ηεο. 

  

Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2011 μεθίλεζε θαη νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε Πεπηεκβξίνπ ε 
πξνσζεηηθή ελέξγεηα «ΦΝΙΑΟΔ ΡΝ» ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θαηαλαισηέο  θάηνρνη 
ηεο θάξηαο «ΝΦΔΙΝΠ», ζπλέιεγαλ πφληνπο ιακβάλνληαο  κέξνο ζηε κεγάιε 
θιήξσζε, ζηελ νπνία 5 ηπρεξνί θέξδηζαλ ηα εηήζηα έμνδα ηνπ Super Market, 
ζπλνιηθήο αμίαο 18.000€. 
    
Ρνλ Πεπηέκβξην 2011, ε ζπγαηξηθή ΑΟΗΠΡΝΛ Δ.Δ.Ξ.Λ. πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία REV MARITIME LTD θαη ζθνπφ ηε δηαρείξηζε 
πινίσλ. Ζ REV MARITIME, ζηελ νπνία ε ΑΟΗΠΡΝΛ ζπκκεηέρεη 100%, έρεη κεηνρηθφ 
θεθάιαην ηα 500 δνιάξηα ΖΞΑ θαη έδξα ζηα λεζηά Κάξζαι ελψ έιαβε άδεηα 
εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα απφ ην Αξκφδην πνπξγείν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ λφκσλ 378/68 θαη 27/75. Θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο λέαο εηαηξείαο πέξαζε ηνλ 
Λνέκβξην ηνπ 2011 ε δηαρείξηζε ησλ δχν θνξηεγψλ πινίσλ ηνπ Νκίινπ.  

                

Ρελ 1ε Λνεκβξίνπ 2011 μεθίλεζε θαη ζα νινθιεξσζεί ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 2012 ε 
πξνσζεηηθή ελέξγεηα  «ΡΩΟΑ ΒΑΕΔΗΠ ΡΩΟΑ ΘΔΟΓΗΕΔΗΠ» ζχκθσλα κε ηελ νπνία 5 
θαηαλαισηέο θάζε κέξα πνπ εθνδηάδνληαη ζηα ζπκβεβιεκέλα ζην πξφγξακκα 
«ΝΦΔΙΝΠ» πξαηήξηα REVOIL, θάλνληαο ρξήζε ηεο θάξηαο «ΝΦΔΙΝΠ», θεξδίδνπλ 
άκεζα δσξνεπηηαγή θαπζίκσλ αμίαο 30€.   

Ρνλ Λνέκβξην ε ΑΟΗΠΡΝΛ πξνρψξεζε ζηε λαχισζε ηνπ θνξηεγνχ πινίνπ BLUE 
ANGEL κε δηάξθεηα λαχισζεο απφ 11 κήλεο (ην ειάρηζην) κέρξη 13 κήλεο (ην 
κέγηζην) θαη εκεξήζην έζνδν 9.500 δνιάξηα ΖΞΑ. Ρν πινίν παξαδφζεθε ζηνπο 
λαπισηέο ηνπ αθνχ νινθιήξσζε ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν δεμακεληζκφ ηνπ ζηελ Θίλα.  
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ΘΗΛΓΛΝΗ ΘΑΗ ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΔΠ 
 
Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο (currency risk) 
O Όκηινο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θπξίσο κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ 
ΑΟΗΠΡΝΛ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ θαζψο νη 
λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ε ΑΟΗΠΡΝΛ επελδχεη ή  πξφθεηηαη λα επελδχζεη 
ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο ζε δνιάξηα Ζ.Ξ.Α. θαη ην ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ ηνπο 
ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε USD. Έηζη θαηά ηελ ελνπνίεζε πξνθχπηνπλ 
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηνπ ηζνινγηζκνχ νη νπνίεο επηδξνχλ ζηα ίδηα 
θεθάιαηα ηνπ νκίινπ, πνπ ζηελ παξνχζα ρξήζε αλήιζαλ ζε +1.028.644,33€, 
δηακνξθψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο ζπλνιηθέο ζσξεπηηθέο (απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο  
ελνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ), ζε δεκηέο -306.314,12€. Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηε 
ζέζε ηνπ Νκίινπ σο πξνο ηνλ θίλδπλν απηφ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία γηα λα ηνλ πεξηνξίζεη.    
 
Θίλδπλνο ηηκώλ (Price risk) 
  
Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηελ κεηαβνιή ηεο ηηκήο αγνξάο ησλ θαπζίκσλ 
φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θαζεκεξηλά ζηε δηεζλή αγνξά ζην κέηξν πνπ ε αμία ησλ 
απνζεκάησλ (stocks) είλαη εθηεζεηκέλε ζε θηλδχλνπο κεηαβνιψλ ζηελ ηηκή. Ν 
Όκηινο πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ θίλδπλν κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ 
δηακνξθψλνληαο ηηο εκεξήζηεο ηηκέο πψιεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
εκεξήζηεο ηηκέο αγνξάο ηνπο. Ν Όκηινο πξνζπαζεί λα δηαηεξεί ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο 
πνζφηεηεο θπζηθνχ πξντφληνο ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πνπ δηαζέηεη 
πεηπραίλνληαο ηε βειηηζηνπνίεζε δηαρείξηζήο ηνπο, γεγνλφο πνπ ηαπηφρξνλα 
πεξηνξίδεη θαηά ην κέγηζην ηνλ θίλδπλν ηηκψλ. Δθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε 
επαηζζεζίαο επί ησλ ηηκψλ αγνξάο θαπζίκσλ απφ ηα δηπιηζηήξηα ζε επίπεδα κέζεο 
δηαθχκαλζεο +/- 5% θαη δηαηεξψληαο φιεο ηηο ινηπέο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο, νη 
κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ Νκίινπ γηα ην 
2011 ζα ήηαλ ±226.507 επξψ. 
   
Θίλδπλνο επηηνθίσλ (Interest risk) 
Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηηο κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα φζνλ αθνξά ηνλ 
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη 
πξνζεζκίαο. Ρν ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηεο κεηξηθήο θαη νη ζπκβάζεηο 
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θέξνπλ θπκαηλφκελα (floating) επηηφθηα θχξηα ζε βάζε 
euribor ηξηκήλνπ. Νη θαηαζέζεηο φςεσο ηεο ζπγαηξηθήο ΟΔΒΝΗΙ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ 
Α.Δ. έρνπλ βάζε ην overnight θαη νη πξνζεζκηαθέο ην euribor ηξηκήλνπ. Ρν ζχλνιν 
ηνπ δαλεηζκνχ ηεο ζπγαηξηθήο ΑΟΗΠΡΝΛ ΔΔΞΛ θέξεη θπκαηλφκελν επηηφθην θπξίσο 
κε βάζε Libor ηξηκήλνπ ελψ νη θαηαζέζεηο φςεσο έρνπλ βάζε ην overnight θαη νη 
πξνζεζκηαθέο ην Libor ηξηκήλνπ. Ν Όκηινο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ζε 
κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, ηφζν ν δαλεηζκφο φζν θαη νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, 
ζπλνκνινγνχληαη ζηε βάζε αλαπξνζαξκνγήο ησλ επηηνθίσλ ζηε κέγηζηε πεξίνδν 
ησλ ηξηψλ κελψλ. Ν Όκηινο εμεηάδεη ζε ζπλερή βάζε ην ελδερφκελν ρξήζεο 
παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ – ζπκθσλίεο αληαιιαγήο επηηνθίσλ 
(IRS) – πνπ φκσο ζηελ παξνχζα θάζε πξνθξίλεηαη ε απφθαζε ηεο κε εηζρψξεζεο. 
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Δθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε δηαθνξνπνηήζεηο (αχμεζε/κείσζε) επί  
ησλ ηηκψλ euribor ηξηκήλνπ, πνπ απνηειεί ην θχξην επηηφθην δαλεηζκνχ ηνπ Νκίινπ, 
βάζεο) έσο +/- 2% (200 bps - κνλάδεο θαη δηαηεξψληαο φιεο ηηο ινηπέο κεηαβιεηέο 
ζηαζεξέο νη κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ 
Νκίινπ γηα ην 2011 ζα ήηαλ ± 536.995 επξψ.   
 
Ξηζησηηθόο θίλδπλνο (Credit risk) 
Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην ελδερφκελν νη 
πειάηεο λα κελ ηεξήζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 
ηαθηνπνίεζε θαη απνπιεξσκή απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πεξηνξίδεηαη ιφγσ ηεο επξείαο βάζεο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ 
Νκίινπ θαη ηεο πηζηήο εθαξκνγήο εγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο δηαρείξηζήο ηνπ. Ν Όκηινο 
έρεη πηνζεηήζεη θαη αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή φπνπ νη πσιήζεηο 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πειαηνιφγην επξείαο βάζεο κε πειάηεο ηθαλήο πηζηνιεπηηθήο 
ηθαλφηεηαο θαη φπνπ ρξήδεη αλάγθεο ιακβάλεη πξφζζεηεο εγγπήζεηο/εμαζθαιίζεηο. Ν 
Όκηινο θαηά ηελ δηαδηθαζία απνδνρήο ή κε ηεο ζπλεξγαζίαο κε λέν πειάηε 
ρξεζηκνπνηεί εζσηεξηθφ ζχζηεκα πξνεπηινγήο, φπνπ εμεηάδεη ηελ πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηα θαη θαζνξίδεη ηα πηζησηηθά φξηα αλά πειάηε. Ν Όκηινο παξαθνινπζεί 
ζηελά ηνλ βαζκφ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ ηνπ. 
Όπνπ δηαπηζηψλεηαη ε πηζαλφηεηα κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ δηελεξγνχληαη 
πξνβιέςεηο  γηα επηζθάιεηεο.  
Δηδηθφηεξα ζήκεξα ζηηο ζπλζήθεο ρακειήο νξαηφηεηαο γηα ην κέιινλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζηελφηεηα 
ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο, ν Όκηινο έρεη αλακνξθψζεη ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή ηνπ 
πξνο ηνπο πειάηεο δηακνξθψλνληαο ζε λέα βάζε ηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο κε 
γλψκνλα πάληα ηε δηαζθάιηζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 
πσιήζεσλ. Ξξνο ηνχην ρξεζηκνπνηνχληαη νηθνλνκεηξηθά κνληέια αλά ζεκείν 
πψιεζεο  πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπο ειέγρνληαη ζε ζηαζεξή επαλαιακβαλφκελε 
βάζε.  
Ρελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, ηα έζνδα απφ λαπιψζεηο πινίσλ 
πξνήιζαλ απφ ηξείο λαπισηέο. Ν θίλδπλνο επηζθάιεηαο ησλ λαπισηψλ 
αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ εθαξκφδνληαο πνιηηηθή 
κεζνκαθξνπξφζεζκσλ λαπιψζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε θαηαμησκέλνπο λαπισηέο 
πνπ έρνπλ άξηζην ηζηνξηθφ ζην ρψξν ηνπο.  
 
Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (Liquidity risk) 
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ππάξρεη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αληηκεησπίδεη 
δπζθνιίεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δεζκεπηηθψλ ζπκθσληψλ ηεο πνπ ζπλδένληαη κε 
ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. Ν Όκηινο δηαηεξεί ηνλ θίλδπλν 
ξεπζηφηεηαο ζε ρακειά επίπεδα κε ηελ χπαξμε ηθαλψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη 
ηζνδπλάκσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε πηζησηηθψλ νξίσλ πξνο άκεζε ρξήζε απφ ηηο 
ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Νη ππάξρνπζεο αδηάζεηεο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ ηξαπεδψλ πξνο ηνλ Όκηιν είλαη επαξθείο πξνο θάιπςε 
νπνηαζδήπνηε πηζαλήο αλάγθεο ηακεηαθψλ εηζξνψλ. Ζ Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ 
Νκίινπ κε ηε ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο  επηηπγράλεη ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο θαη ηακεηαθψλ ειιείςεσλ. 
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Δπηπιένλ ν Όκηινο γηα ηελ θάιπςε βξαρππξφζεζκσλ αλαγθψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 
ιφγσ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ (π.ρ. απεξγίεο ηεισληαθψλ, ηδηνθηεηψλ βπηηνθφξσλ 
δεκνζίαο ρξήζεο θ.ν.θ) δηαζέηεη ηθαλέο γξακκέο δηαζεζίκσλ, ηφζν γηα ηελ 
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ φζν θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ 
πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζεκεξηλή επκεηάβνιε αγνξά θαπζίκσλ. 
 
Θίλδπλνο θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (Weather risk) 
Ζ δήηεζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011 απνηέιεζε ην 
34.1% ησλ ζπλνιηθψλ φγθσλ θαπζίκσλ ηνπ Νκίινπ, επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηελ 
κεηαβιεηφηεηα ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Ζπηφηεξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξίνδν 
ηνπ ρεηκψλα επηθέξνπλ ρακειφηεξε δήηεζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε 
ζπλεπαθφινπζε κείσζε ησλ πσινχκελσλ πνζνηήησλ πνπ νδεγνχλ ζε πεξηνξηζκφ 
ηεο θεξδνθνξίαο. Αληίζεηα, ζε πεξηφδνπο εληφλσλ θαη παξαηεηακέλσλ ςπρξψλ 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ απμάλεηαη ε δήηεζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη νη 
πσινχκελεο πνζφηεηέο ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. 
 
Θίλδπλνο πξνκεζεπηώλ (Suppliers risk) 
 
Ν Όκηινο πξνκεζεχεηαη θαχζηκα απφ ηα δχν ειιεληθά δηπιηζηήξηα ηα «ΔΙΙΖΛΗΘΑ 
ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ» θαη ηελ «ΚΝΡΝΟ ΝΗΙ». Πχκθσλα κε ηνλ Λ. 3054/2002 «Νξγάλσζε ηεο 
αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», νθείιεη λα ηεξεί απνζέκαηα θαπζίκσλ 
ελελήληα εκεξψλ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ηνπ ρψξνπο. Γεδνκέλνπ ηνπ αλσηέξσ 
θαλνληζκνχ ν Όκηινο δηαηεξεί ηα απνζέκαηά ηνπ κε βάζε ηηο αγνξέο ηνπ απφ ηα δχν 
δηπιηζηήξηα. Πε πεξίπησζε άξζεο ηνπ αλσηέξσ, πηζαλψο ζα ππήξρε ε δπλαηφηεηα 
πξνκήζεηαο θζελφηεξνπ εκπνξεχκαηνο εθηφο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, κε ηελ επίηεπμε 
επλντθφηεξσλ πηζησηηθψλ νξίσλ θαη ηαπηφρξνλα ηε ζεηηθή επίδξαζε ζηα 
απνηειέζκαηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ Νκίινπ. 
Δθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε δηαθνξνπνηήζεηο (αχμεζε/κείσζε) επί 
ησλ εκεξψλ πίζησζεο πνπ δίδνληαη θαηά +/- 5 εκέξεο  δηαηεξψληαο φιεο ηηο ινηπέο 
κεηαβιεηέο ζηαζεξέο, νη κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ θαη ζηε θαζαξή 
ζέζε ηνπ Νκίινπ γηα ην 2011 ζα ήηαλ ± 411.812 επξψ.   
 
Καθξννηθνλνκηθνί θίλδπλνη (Macroeconomic risks) 
 
Πε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ χθεζεο κε ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ 
λα πεξηνξίδεηαη ιφγσ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη ησλ απμήζεσλ ησλ θφξσλ, ην 
ελδερφκελν κηαο έληνλα αλνδηθήο πνξείαο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζε 
ζπλδπαζκφ κε λέα επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο (πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή 
δαλεηνδφηεζε ηεο ρψξαο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο, πεξηνξηζκφο ηεο 
ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, λένη θφξνη) ζα επέθεξε πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο γηα 
θαχζηκα πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ αχμεζε ησλ 
πσιήζεσλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ Νκίινπ. 
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΔΟΓΑΠΗΑΘΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ  
 
Ζ Δηαηξία δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Θχξην κέιεκα ηεο 
Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε άξηζησλ ζρέζεσλ κε ην πξνζσπηθφ ηεο 
θαζψο επίζεο θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηεο κέζσ ζεκηλαξίσλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ εξγαζία ηνπο. Ν αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 
31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ηεο Κεηξηθήο αλέξρεηαη ζε 97 άηνκα. Ζ Κεηξηθή Δηαηξεία 
ζπλεξγάδεηαη κε 119 επηρεηξεκαηίεο νδεγνχο-κεηαθνξείο βπηηνθφξσλ πγξψλ 
θαπζίκσλ Γεκνζίαο Σξήζεσο, γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηεο. Νη ζπγαηξηθέο 
εηαηξίεο δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ. Νη πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο LYRICS NAVIGATION 
LTD θαη SYRA NAVIGATION LTD απαζρνινχλ 22 θαη 24 λαπηηθνχο αληίζηνηρα, ελψ ε 
δηαρεηξίζηξηα REV MARITIME LTD 5 ππαιιήινπο.   
Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δκπνξία Θαπζίκσλ ειινρεχεη θηλδχλνπο, κε ηε δηαρείξηζε 
παξαιαβήο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο θαπζίκσλ λα είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ 
επαίζζεηνπο ηνκείο. Ζ Δηαηξεία REVOIL έρνληαο δπλακηθή παξνπζία ζην ρψξν ησλ 
Ξεηξειαηνεηδψλ γηα 17 ρξφληα βαζίδεη ηε δξάζε ηεο ζην Πεβαζκφ γηα ηνλ Άλζξσπν, 
ηελ Θνηλσλία θαη ην Ξεξηβάιινλ. Ζ REVOIL δηαζθαιίδεη ηνπο ρψξνπο ησλ 
Δγθαηαζηάζεψλ ηεο , ζηνπο νπνίνπο θνξηψλνπλ θαζεκεξηλά δεθάδεο βπηηνθφξσλ,  
κέζσ θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ (ζσιελνγξακκψλ κήθνπο αξθεηψλ ρηιηνκέηξσλ). Ρα 
θαχζηκα απνζεθεχνληαη ζε δεμακελέο θαη ειέγρνληαη ζηε δηαρείξηζή ηνπο κε 
απζηεξέο  δηαδηθαζίεο, δηαζθαιίδνληαο φηη νχηε ιίηξν δελ ζα δηαξξεχζεη πξνο ην 
πεξηβάιινλ. Ζ Δηαηξεία  δηαζέηεη θαη ζπληεξεί απφ ηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ 
Ρππνπνίεζεο (ΔΙΝΡ) ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαηά ISO 14001 γηα ηηο 
δηαδηθαζίεο παξαιαβήο - απνζήθεπζεο - δηαθίλεζεο πγξψλ θαπζίκσλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο,  ζηε Σίν θαη ηε Λέα Θαξβάιε – Θαβάιαο,  θαζψο θαη ζηα 
θεληξηθά γξαθεία ηεο, ζηε Βάξε. Θαιχπηνληαο κε ηνλ πνηνηηθφηεξν ηερλνινγηθά 
ηξφπν ηηο απαηηήζεηο ηφζν ησλ Δπξσπατθψλ Θαλνληζκψλ φζν θαη ηεο Διιεληθήο 
Λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Γηα ιφγνπο πξφιεςεο, ε REVOIL, δηελεξγεί ζην 
δίθηπν πξαηεξίσλ κε ηα ζήκαηά ηεο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2005 πνηνηηθνχο ειέγρνπο κε 
ηε δηαζθάιηζε ηνπ Δγθπξφηεξνπ Δξεπλεηηθνχ Θέληξνπ ηεο Σψξαο καο, ηνπ 
ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ.  
Δληζρχνληαο ην πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο ελέηαμε απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2008 
πξψηε παλειιαδηθά θαη  ηνπο πνζνηηθνχο ειέγρνπο. 
Δπηπιένλ ε Δηαηξεία επηδεηά λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αθχπληζε ηνπ θνηλνχ ζηνλ  
παγθφζκην πιένλ ζθνπφ,  ηεο ζσηεξίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Γηελεξγεί ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο πνιηηηθήο «Δλεξγά γηα ην 
Ξεξηβάιινλ» πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, φπσο αλαθχθισζε 
πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ, ραξηηψλ , ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θ.α.. 
Ξξσηνπνξεί εθαξκφδνληαο ελέξγεηεο φπσο ε ηνπνζέηεζε Θάδσλ Αλαθχθισζεο 
Κπαηαξηψλ – ζε ζπλεξγαζία κε ην πξφγξακκα ΑΦΖΠ / Αλαθχθισζε Κπαηαξηψλ, ζε 
φιν ην δίθηπν πξαηεξίσλ κε ηα ζήκαηά ηεο. 
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ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ 
 
To 2011 ήηαλ έλα αθφκα έηνο δνθηκαζίαο γηα ηελ Διιεληθή Νηθνλνκία θαη φινπο ηνπο 
εκπνξηθνχο θιάδνπο. Ζ βαζηά χθεζε νδήγεζε ηνλ πεηξειατθφ θιάδν ζε κία απφ ηηο 
δπζθνιφηεξεο ρξνληέο ηνπ. Ρα θνξνεηζπξαθηηθά κέηξα, νη πεξηθνπέο, ε αλεξγία, ε 
αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ζπλερψο ζπξξηθλψλεηαη θαη θπξίσο ε 
αλαζθάιεηα γηα ηη ζα αθνινπζήζεη ζην κέιινλ δεκηνχξγεζαλ έλα κείγκα πνπ 
αλαπφθεπθηα νδήγεζε ζε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο.  
Πηα θαχζηκα, νη πςεινί θφξνη θαη νη απμεκέλεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ δηεζλψο 
επηβάξπλαλ ην θφζηνο αγνξάο ηνπο. Ν έληνλνο αληαγσληζκφο αλάγθαζε ηηο εηαηξείεο 
εκπνξίαο λα πεξηνξίζνπλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο ζε κία πξνζπάζεηα 
πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα ηεο αγνξάο , ελψ ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο απφ ην 
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα νδήγεζε ηηο εηαηξείαο εκπνξίαο ζε πεξηνξηζκφ ησλ πηζηψζεσλ 
πξνο ηνπο πξαηεξηνχρνπο  πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ησλ θαηαλαιψζεσλ 
νδήγεζε  αξθεηά πξαηήξηα ζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ή ππνιεηηνπξγία.  
 
Πε απηφ ην πξσηφγλσξα αξλεηηθφ πεξηβάιινλ ν φκηινο REVOIL ζπλέρηζε θαη ην 2011 
ην κνληέιν πγηνχο αλάπηπμεο ηνπ απμάλνληαο θαηά 49 ηα ζεκεία πψιεζήο ηνπ. Νη  
ζπληνληζκέλεο θαη πάληα δηαθνξεηηθέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ αθνινχζεζε φιε 
ηε ρξνληά πξνζέζεζαλ αμία ζηελ θάζε ζπλαιιαγή κε ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη 
ελίζρπζαλ ηηο πσιήζεηο ηνπ δηαθνξνπνηψληαο ηελ πνξεία ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 
θιάδν. Ζ άλνδνο ησλ πσιήζεσλ ηνπ Νκίινπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ησλ 
ζπλνιηθψλ φγθσλ ζηνλ θιάδν αλέβαζε ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ζηελ εγρψξηα εκπνξία 
πεηξειαηνεηδψλ πάλσ απφ 9%.  
Πε κία αγνξά πνπ ζπλερίδεη λα θαηαγξάθεη απψιεηεο θαη ζε έλα πεξηβάιινλ βαζηάο 
χθεζεο, πξνβιέςεηο γηα ην 2012 είλαη δχζθνιν λα γίλνπλ.    
 

Ν Όκηινο REVOIL πξνζαξκφδεηαη ζην λέν απηφ πεξηβάιινλ κε επηιεθηηθέο 
επελδχζεηο ζε λέα πξαηήξηα κε πξννπηηθέο πσιήζεσλ θαη θεξδνθνξίαο, κε βειηίσζε 
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Δληζρχεη ηνπο 
κεραληζκνχο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ ηνπ, πξνζπαζψληαο γηα ηελ βέιηηζηε 
αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πφξσλ, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ελψ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ εθαξκφδεη  πξνγξάκκαηα 
πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο. Πε φηη αθνξά ηε λαπηηιία, ε λαπιαγνξά παξακέλεη ζε 
ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα, κε κηα πηζαλή άλνδφ ηεο λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ησλ 
πεξηζσξίσλ θέξδνπο γηα ηα δχν πινία ηνπ Νκίινπ.  
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ΚΔΟΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ 
 
Ζ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο πξνο ηελ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή 
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2011. 
 
ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ 
 
Γελ ππάξρνπλ  
 

 
ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ    
 
Νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηνπ Νκίινπ θαη 
ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, 
φπσο  νξίδνληαη απφ ην ΓΙΞ 24 έρνπλ σο εμήο:   
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Ξσιήζεηο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ 
Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 600,00 14.287,87 

Αγνξέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ 
Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 

Απαηηήζεηο  Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 43,93 Γελ ππάξρνπλ 

πνρξεψζεηο  Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 

1.363.198,56 1.456.105,15 1.363.198,56 1.456.105,15 

Άιιεο δαπάλεο πνπ 
αθνξνχλ δηεπζπληηθά 

ζηειέρε θαη κέιε ηεο 

Γηνίθεζεο 

49.455,64 60.861,42 49.455,64 60.861,42 

Απαηηήζεηο απφ 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 

κέιε ηεο Γηνίθεζεο 

101.320,95 70.208,50 101.320,95 70.208,50 

πνρξεψζεηο πξνο 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 
κέιε ηεο Γηνίθεζεο 

0,00 2.003,68 0,00 2.003,68 

 
Ρα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πνζνχ 600,00 επξψ αθνξνχλ ελνίθηα γξαθείνπ απφ ηελ 
ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΟΗΠΡΝΛ ΔΔΞΛ. Ξνζφ 43,93 επξψ είλαη απαίηεζε απφ ηελ 
δηαρεηξίζηξηα REV MARITIME LTD, ζπγαηξηθή ηεο ΑΟΗΠΡΝΛ Δ.Δ.Ξ.Λ. θαη αθνξά 
ιεηηνπξγηθά έμνδα γξαθείνπ.      
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ΓΖΙΩΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΡΝ Λ.3873/2010 
 
η)Αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο   
 
Ζ Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη θαη αθνινπζεί Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ,ζχκθσλα 
κε ηνλ λφκν 3873/2010, ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο 
ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.revoil.gr  
   
ηη) Ξξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία πιένλ 
ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ 
 
Ρν Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο απαξηίδεηαη θαηά πιεηνςεθία απφ κε εθηειεζηηθά κέιε. Ξην 
ζπγθεθξηκέλα απφ ηα επηά κέιε ηνπ Γ.Π. ηα πέληε έρνπλ κε εθηειεζηηθή ηδηφηεηα. 
Δπηπξφζζεηα ε Δπηηξνπή Διέγρνπ απαξηίδεηαη απφ ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε εθ ησλ 
νπνίσλ ηα δχν είλαη αλεμάξηεηα.  
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεζπίζεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πέξαλ απηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν θαη ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ 
εθαξκφδεη.     
 
ηηη)Ξεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 
θηλδύλσλ ζε ζρέζε κε ηε ζύληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 
Δζσηεξηθόο Έιεγρνο 

Ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο 
ηεο Δηαηξίαο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, 
ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο  ππνβάιιεη πξνο ηελ Γηνίθεζε Δθζέζεηο (αλαθνξέο), κε 
ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε, ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ησλ 
δηαπηζηνχκελσλ δπζιεηηνπξγηψλ, αδπλακηψλ, ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ, ζεκάησλ 
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, κε απνδνηηθφηεηαο θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
ζπζηεκάησλ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο πνπ ειέγρνληαη.  

Ζ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη ζπζηαζεί κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Π. 
–ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία - ε νπνία αλαθέξεηαη ζε απηφ κέζσ ηεο 
Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 
ηελ αμηνιφγεζή ηνπ.  

Θάζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ε πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππνβάιιεη ζηελ 
Δπηηξνπή Διέγρνπ ην Ξξφγξακκα Έξγσλ Διέγρνπ πνπ ζα αθνινπζήζεη ε νπνία ην 
εγθξίλεη, ελεκεξψλνληαο αθνινχζσο ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο.  

Ζ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα ην έξγν ηεο 
κέζσ αληίζηνηρσλ ηαθηηθψλ αλαθνξψλ πνπ θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζην Γ.Π. ζε 
ηξηκεληαία βάζε, ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.  
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Νξγαλσηηθή Γνκή – Δμνπζηνδνηήζεηο 

Ζ Δηαηξία δηαζέηεη αληίζηνηρε δηάξζξσζε ησλ πεξεζηαθψλ κνλάδσλ αθνινπζψληαο 
έλα ζπγθεθξηκέλν Νξγαλφγξακκα κε ην νπνίν θαζίζηαηαη ζαθήο ε δνκή ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη έλαλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη ξφινη 
θαη ηα αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Ρν Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο έρεη εθρσξήζεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη 
εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ηα φξγαλα δηνίθεζεο αλάινγα κε ην επίπεδν δηνηθεηηθήο 
ηεξαξρίαο πνπ θαηέρνπλ, κε θαηακεξηζκφ επζπλψλ θαη επαξθή έιεγρν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 
ππνζηεξίδνληαο γεληθφηεξα ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 
θηλδχλσλ πνπ άπηνληαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.  

 

Δηαηξηθέο Ξνιηηηθέο θαη Γηαδηθαζίεο 

Ζ Δηαηξία έρεη αλαπηχμεη ηε ζέζπηζε αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο 
λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ 
θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ππνζηεξίδνληαο ηφζν ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
πνπ έρεη πηνζεηήζεη φζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ.  

Νη ζεζπηζκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο απνηεινχλ αληηθείκελν αμηνιφγεζεο απφ ην 
Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο κε βάζε ηηο αλαθνξέο ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ησλ 
εθζέζεσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε απηέο θαη  
ε επάξθεηά ηνπο. 

Νη ζεζπηζκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο αλαζθνπνχληαη ψζηε λα είλαη ζχγρξνλεο κε 
ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο, παξέρνληαο ηελ πξφζβαζε ζην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο  
(κέζσ ηεο ελδνεηαηξηθήο ηζηνζειίδαο - intranet) λα πιεξνθνξείηαη απηέο, 
θαζνδεγψληαο ηε δηνηθεηηθή νκάδα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κε απνδνηηθφ 
ηξφπν. 

 

Ξιεξνθνξηαθό Πύζηεκα & Δπηθνηλσλία 

Ζ Δηαηξία έρεη αλαπηχμεη Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ 
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

Ζ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη πξνζηαηεχεηαη κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ 
δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα ερεκχζεηαο θαη παξάηππνπ ρεηξηζκνχ, πξνζηαζίαο 
δεδνκέλσλ, επαλαθνξάο θαη θχιαμεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, πξνζηαζίαο 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη πξφιεςεο θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ, θαηαγξαθήο 
πεξηζηαηηθψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ νκαιή δηαρείξηζή ηεο. 

Ρν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα παξέρεη ζε εκεξήζηα, κεληαία θαη αλά πεξηφδνπο βάζε ηα 
ζηνηρεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο πνξείαο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 
ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πξνυπνινγηζκέλα, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα 
αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ απνθιίζεσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηε 
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο.  
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Νη Γηεπζχλζεηο θαη ηα Ρκήκαηα ινγνδνηνχλ πξνο ηε Γηνίθεζε ζε κεληαία βάζε 
απνινγηζηηθά γηα ηηο επηδφζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο, 
αλαθέξνληαο θαη αηηηνινγψληαο ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα 
πξνυπνινγηζηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε. 
 

Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ 

Ζ Δηαηξεία έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο  γηα ηνλ νξζφ 
έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ  θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα 
αμηνινγήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Νη ζεζπηζκέλεο πνιηηηθέο αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ: 

- Γηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πξνζεζκίεο ππνβνιήο, 
αξκνδηφηεηεο θαη ηαμηλφκεζε ινγαξηαζκψλ.  
-  Ρελ εθαξκνγή ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ εηαηξηθήο αλαθνξάο ηφζν γηα ζθνπνχο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο φζν θαη δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο. 
- Γηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ε πξφζβαζε θαη κεηαβνιή ηνπ 
κεραλνγξαθεκέλνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία γίλεηαη κφλν απφ 
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο αλά ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή επζχλεο.  
- Ρελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ ζε κία ζεηξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ – ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ 
φπσο είλαη νη απνγξαθέο απνζεκάησλ, νη ζπκθσλίεο ηακεηαθψλ θαη ηξαπεδηθψλ 
ινγαξηαζκψλ, ζπκθσλίεο απαηηήζεσλ-ππνρξεψζεσλ, ζπκθσλία παγίσλ θ.α.   
 
iv) Αλαθνξά ζηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γ), (δ), (ζη) , (ε) θαη (ζ) ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο 2004/25/ΔΘ 
 
Ρα αλσηέξσ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία εκπεξηέρνληαη ζε άιιν ηκήκα ηεο Έθζεζεο 
Γηαρείξηζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ 7 ηνπ 
λ.3556/2007. 
 
v) Ρξόπνο ιεηηνπξγίαο γεληθήο ζπλέιεπζεο & δηθαηώκαηα κεηόρσλ  
 
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ζπγθαιείηαη  
απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ 
αθνξά ηελ Δηαηξεία. Νη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ 
απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. Πηελ Γεληθή Ππλέιεπζε δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη 
κέηνρνη, είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πξνβιεπφκελε λφκηκε δηαδηθαζία.  

Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα ζέκαηα φπσο: 

α)Ξαξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ή δηάιπζε 

ηεο εηαηξείαο, 

β)Ρξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, 

γ)Αχμεζε ή κείσζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ,  
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δ)Έθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο,  

ε)Δθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

ζη)Δθινγή ειεγθηψλ θαη νξηζκφο ηεο ακνηβήο ησλ, 

δ)Γηνξηζκφο Δθθαζαξηζηψλ, 

ε)Γηάζεζε θαζαξψλ θεξδψλ, 

ζ)Έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Ρν Γ.Π. δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ 
κεηφρσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, 
νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ 
εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή Ππλέιεπζε.  
 
Πε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3884/2010, ε εηαηξεία αλαξηά ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:  
  

 ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 

ησλ κεηφρσλ,  

 

 ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο 

εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα 

απηά κπνξνχλ λα αζθεζνχλ,  

 

 ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ 

πιεξεμνπζίνπ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ςεθνθνξία κέζσ 

πιεξεμνπζίνπ, ηελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, 

αιιά θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ,  

 
 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο.  

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο, ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, 
ν Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο θαη νη Ξξφεδξνη ησλ επηηξνπψλ ηνπ Γ.Π. παξίζηαληαη ζηε 
Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη 
ελεκέξσζε επί ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη επί εξσηήζεσλ ή 
δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνχλ νη κέηνρνη. Δπηπιένλ, ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 
παξίζηαηαη θαη ν πεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.  
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Θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Ξξφεδξνο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν νπνίνο νξίδεη θαη απηφλ πνπ ζα εθηειεί ρξέε 
πξνζσξηλνχ γξακκαηέα.  
 
Κεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ πίλαθα ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε Γεληθή 
Ππλέιεπζε εθιέγεη ακέζσο ην νξηζηηθφ πξνεδξείν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ 
Ξξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε.  
 
Νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.  
 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο δηαζέηεη επαξθή ρξφλν γηα ηελ ππνβνιή 
εξσηήζεσλ απφ ηνπο κεηφρνπο.  
 
Πηε Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο πνπ 
εκθαλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή ζηα αξρεία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη 
θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ν κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν 
εθφζνλ ην επηζπκεί.  
 
 
vi)  Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην θαη Δπηηξνπή Διέγρνπ 
 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην αζθεί ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο. Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 
ηελ Δηαηξεία κέζα ζην πιαίζην ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ 
ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ηεο αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 
ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 
Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ επηά (7) 
ζπκβνχινπο. Απφ ηα επηά (7) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δχν (2) κέιε έρνπλ 
εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο, δχν (2) είλαη κε εθηειεζηηθά θαη ηξία (3) είλαη 
αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά. 
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο γηα πεληαεηή ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ 
πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί 
φκσο λα πεξάζεη ηελ εμαεηία. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξνχλ λα 
επαλεθιεγνχλ θαη λα αλαθιεζνχλ. 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 
ην κήλα. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπ, κε πξφζθιεζε 
πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ ζπλεδξίαζε. Πηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα 
θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη 
κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
Ρε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα κέιε 
ηνπ κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Ξξφεδξν απηνχ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, ν νπνίνο  
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ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 
Πχκβνπινο πνπ απνπζηάδεη κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη απφ άιιν Πχκβνπιν. Θάζε 
Πχκβνπινο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν ζχκβνπιν πνπ απνπζηάδεη. 
Νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 
Ππκβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη. Πε πεξίπησζε 
ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
Ρα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη είηε απφ 
ηνλ Ξξφεδξν απηνχ, είηε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ, θάζε έλαο εθ ησλ νπνίσλ δηθαηνχηαη επίζεο λα εθδίδεη αληίγξαθα θαη 
απνζπάζκαηα απηψλ.  
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ηα αθφινπζα: 
1. Δπάγγεινο Ονχζζνο ηνπ Γεσξγίνπ, Ξξφεδξνο Γ.Π. -  εθηειεζηηθφ κέινο, 
2. Ησάλλεο Ονχζζνο ηνπ Δπαγγέινπ, Αληηπξφεδξνο Γ.Π. - κε εθηειεζηηθφ κέινο 
3. Γεψξγηνο Ονχζζνο ηνπ Δπαγγέινπ, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο - εθηειεζηηθφ κέινο, 
4. Θσλζηαληίλνο Πηεξγηφπνπινο ηνπ Ξνιπρξφλε - κε εθηειεζηηθφ  κέινο, 
5. Γεψξγηνο Βαθφλδηνο ηνπ Αλησλίνπ – αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο, 
6. Γεκνζζέλεο Θνλάξεο ηνπ Γεσξγίνπ - αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο, 
7. Θσλζηαληίλνο Θαξξάο ηνπ Ρδψξηδε - αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο. 
 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζπγθξνηείηαη 
κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο επνπηηθήο ηνπ επζχλεο φζνλ 
αθνξά ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, ηε 
ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο κε ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ 
πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ηελ άζθεζε ηεο 
επνπηείαο επί ηεο ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ λφκηκσλ 
ειεγθηψλ. 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ δηνξίδεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο. 
Ρα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη δχν κε εθηειεζηηθά θαη έλα  
αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ ηα νπνία έρνπλ εκπεηξία θαη γλψζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θαη ινγηζηηθψλ ζεκάησλ. Νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθηθή ςήθν. Ζ 
επηηξνπή ζπλέξρεηαη ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν, ψζηε λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά ηα 
θαζήθνληά ηεο. Γχν θνξέο ην ρξφλν ζπλαληά ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ηεο εηαηξείαο, 
ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο.  

Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ηα αθφινπζα: 
1. Ησάλλεο Ονχζζνο ηνπ Δπαγγέινπ - κε εθηειεζηηθφ κέινο 
2. Θσλζηαληίλνο Πηεξγηφπνπινο ηνπ Ξνιπρξφλε - κε εθηειεζηηθφ  κέινο. 
3. Θσλζηαληίλνο Θαξξάο ηνπ Ρδψξηδε - αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο, 
 
Ζ Δπηηξνπή ειέγρνπ πξαγκαηνπνίεζε ηέζζεξηο ζπλεδξηάζεηο εληφο ηνπ 2011. 
 
vii) Ππκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θώδηθα 
 
Ζ Δηαηξεία έρεη ζπκκνξθσζεί κε φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα πνπ έρεη θαηαξηίζεη, 
παξεθθιίλνληαο κφλν ζηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ  
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επηδφζεσλ ηνπ ΓΠ θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαζψο δελ έρεη θαηαιήμεη ζε θάπνηα 
απνδεθηή κεζνδνινγία.  
 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 4 ΞΑΟ.7 ΡΝ Λ.3556/2007 – 
ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 
 
1.Γηάξζξσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε Δπξψ 6.684.000 θαη δηαηξείηαη ζε 
22.280.000 κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 Δπξψ έθαζηε. Όιεο νη κεηνρέο είλαη 
εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ θχξηα αγνξά αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ 
Αζελψλ. Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ.  
 
2. Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. 
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη δελ 
πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο.  
 
3. Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
άξζξσλ 9-11 ηνπ Λφκνπ 3556 ηνπ 2007. 
Πην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζπκκεηείραλ κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% 
ηελ 31/12/2011 νη θάησζη: 
 
Δπάγγεινο Ονχζζνο ηνπ Γεσξγίνπ κε πνζνζηφ 36,00% 
Γεψξγηνο Ονχζζνο ηνπ Δπαγγέινπ κε πνζνζηφ 18,52% 
Ησάλλεο Ονχζζνο ηνπ Δπαγγέινπ κε πνζνζηφ 14,22% 
 
4. Κεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 
Γελ ππάξρνπλ κεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.  
 
5. Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 
Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο 
ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο.  
 
6. Ππκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο. 
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε 
κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ. 
 
7. Θαλφλεο δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 
Θ.Λ. 2190/20. 
Νη θαλφλεο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ είλαη ζχκθσλεο κε 
ηα πξνβιεπφκελα ηνπ θ.λ. 2190/1920. 
  
8. Αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ γηα έθδνζε 
λέσλ κεηνρψλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. 
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Πχκθσλα κε ην Άξζξν 6 παξ.1. ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο παξ.2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα 
θαη δηθαηνχηαη, εληφο πεληαεηίαο απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, 
κε απφθαζε ηνπ, γηα ηελ νπνία ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ 
(2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ α) λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κεξηθά ή 
νιηθά, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη 
θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ε 
ελ ιφγσ  εμνπζία  β) λα εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ 
κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην κηζφ ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ Κ.Θ.. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 
θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3α ηνπ Θ.Λ. 2190/20 φπσο ηζρχεη.                        
Δάλ ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηφηε απαηηείηαη πάληα απφθαζε ηεο Γεληθήο 
Ππλέιεπζεο κε ηελ απαξηία θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζή ηνπ. 
 
9. Πεκαληηθή ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία θαη ε νπνία ηίζεηαη ζε ηζρχ, 
ηξνπνπνηείηαη ή ιήγεη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ 
δεκφζηαο πξφηαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκθσλίαο απηήο. 
Γελ πθίζηαηαη ηέηνηα ζπκθσλία.  
 
10. Θάζε ζπκθσλία πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο 
Ππκβνπιίνπ ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, ε νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε 
παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκφ ηεο ζεηείαο ή ηεο 
απαζρφιεζεο ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο. 
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ην 
πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε 
πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή 
ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο.  
 
 
              
 
                                           Βάξε  22/2/2012 
 
 
 
Ν Ξξφεδξνο ηνπ           Ρα κέιε 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
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Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο ΡΔΒΟΗΛ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ  
 
Έκθεση επί των Εταιπικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
Δηαηξείαο ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ REVOIL θαη ησλ 
ζπγαηξηθώλ ηεο, πνπ απνηεινύληαη από ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 
ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ 
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη 
κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Εταιπικέρ και Ενοποιημένερ Οικονομικέρ Καταστάσειρ 
 
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ εηαηξηθώλ 
θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 
όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, 
ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 
ιάζνο. 
 
Εςθύνη τος Ελεγκτή 
 
Ζ δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα 
κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε 
θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ 
απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, 
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθώλ θαη 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ  νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά 
ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ 
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 
επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη 
αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ. 
 
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 
γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 
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Γνώμη 
 
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο 
REVOIL Α.Δ.Δ.Π. θαη ησλ ζπγαηξηθώλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 
εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο 
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. 

 
β)  Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

Αζήλα, 23 Φεβξνπαξίνπ 2012 
Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 
 
 
 
 

ΜΗΥΑΖΛ ΔΛ. ΚΟΣΕΑΜΑΝΖ 
Αξ Μ ΟΔΛ 24151 

πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 
κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 
Αξ Μ ΟΔΛ 125 
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ΔΡΖΠΗΔΠ  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ  
ΡΖΠ ΚΖΡΟΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΝΚΗΙΝ (ΣΟΖΠΖ 

ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011) 
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1. Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο   

    ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξνζά Δθθξαζκέλα ζε Δπξψ   31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ           

Κε Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ           

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία 6.1 56.880.513,74 52.778.590,41 26.100.191,72 21.361.867,73 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 6.3 1.835.362,36 1.535.321,53 1.835.362,36 1.535.321,53 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 1.139.916,62 650.847,24 1.139.916,61 650.847,23 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 6.4 2.834.780,57 2.641.420,90 2.834.780,57 2.641.420,90 

Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθή 6.5 0,00 0,00 29.499.992,00 29.499.992,00 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη 6.6 366.936,13 407.073,59 366.936,13 407.073,59 

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 6.12 0,00 470.250,16 0,00 470.250,16 

Πχλνιν κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ   63.057.509,42 58.483.503,83 61.777.179,39 56.566.773,14 

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ           

Απνζέκαηα 6.7 6.449.149,64 4.652.718,98 6.277.929,60 4.562.170,76 

Ξειάηεο 6.8 41.364.559,57 41.948.060,13 41.364.559,57 41.948.060,13 

Ινηπέο απαηηήζεηο 6.9 3.040.128,31 2.190.827,76 2.804.442,87 1.699.059,36 

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε 
εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

6.10 45.367,94 116.301,00 45.367,94 116.301,00 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.11 9.801.968,69 7.326.750,86 6.993.969,79 6.411.655,66 

Πχλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ   60.701.174,15 56.234.658,73 57.486.269,77 54.737.246,91 

Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ   123.758.683,57 114.718.162,56 119.263.449,16 111.304.020,05 

ΞΑΘΖΡΗΘΝ           

Ίδηα Θεθάιαηα           

Κεηνρηθφ θεθάιαην 6.13 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 

Απνζεκαηηθά  6.14 7.286.044,19 7.168.507,74 7.268.321,41 7.168.401,63 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ   9.582.661,09 9.464.177,99 8.245.267,04 8.738.196,10 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο    -306.314,12 -1.419.132,76 0,00 0,00 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο   9,91 9,90 0,00 0,00 

Πχλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ   23.246.401,07 21.897.562,87 22.197.588,45 22.590.597,73 

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο           

Έληνθα δάλεηα 6.15 13.954.143,07 18.580.713,14 12.099.285,66 15.811.666,59 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.16 6.918.421,95 5.228.852,97 6.918.421,95 5.228.852,97 

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 6.17 17.736,89 130.280,60 17.736,89 130.280,60 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 6.18 180.000,04 100.000,00 180.000,04 100.000,00 

Πχλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ   21.070.301,95 24.039.846,71 19.215.444,54 21.270.800,16 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο           

Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο 6.19 48.948.267,88 42.234.920,58 48.517.476,39 41.927.242,01 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο έληνθσλ δαλείσλ 6.15 25.019.953,61 22.754.574,92 24.015.239,10 21.781.666,67 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο ινηπψλ 
καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 6.16 2.300.980,48 1.296.498,97 2.300.980,48 1.296.498,97 

Ρξέρσλ Φφξνο Δηζνδήκαηνο   0,00 0,00 0,00 0,00 

πνρξεψζεηο απφ ινηπνχο θφξνπο   0,00 382.783,71 0,00 382.783,71 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.21 3.172.778,59 2.111.974,80 3.016.720,20 2.054.430,80 

Πχλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ   79.441.980,55 68.780.752,98 77.850.416,17 67.442.622,16 

Πχλνιν Ξαζεηηθνχ   123.758.683,57 114.718.162,56 119.263.449,16 111.304.020,05 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο 5.1 έσο 5.27 θαη 6.1 έσο 6.26 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 
Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 
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2.  Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ  
 

 Θαηάζηαζε Ινγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ Σξήζεσο 1.1.2011-31.12.2011 

    ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξνζά Δθθξαζκέλα ζε Δπξώ   
01/01/2011-
31/12/2011 

01/01/2010-
31/12/2010 

01/01/2011-
31/12/2011 

01/01/2010-
31/12/2010 

Ππλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο           

Θχθινο Δξγαζηψλ (πσιήζεηο)   903.264.474,33 764.225.954,29 896.186.495,82 762.783.722,72 

Θφζηνο πσιήζεσλ 6.22 -873.740.933,65 -740.240.909,75 -870.082.081,35 -739.641.328,77 

Κηθηφ θέξδνο   29.523.540,68 23.985.044,54 26.104.414,47 23.142.393,95 

Άιια έζνδα 6.25 2.518.212,45 4.077.391,64 1.950.530,36 2.780.476,69 

Έμνδα δηνηθήζεσο 6.23 -8.259.960,91 -7.396.621,21 -8.079.986,91 -6.890.021,37 

Έμνδα δηαζέζεσο 6.24 -18.014.367,93 -14.041.757,92 -15.670.336,60 -14.041.757,92 

Άιια έμνδα   -957.940,00 -1.649.993,04 -337.593,72 -523.203,14 

Θφζηνο Σξεκαηννηθνλνκηθφ 
(θαζαξφ) 6.26 -3.629.618,12 -1.026.057,27 -3.500.364,59 -1.245.240,08 

Θέξδε πξν θόξσλ   1.179.866,16 3.948.006,75 466.663,01 3.222.648,13 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο   -110.974,58 -796.978,14 -110.974,58 -796.978,14 

Ινηπνί θφξνη   -15.431,89 -356.235,89 -15.431,89 -356.235,89 

Θέξδε κεηά από θόξνπο (Α) 
  1.053.459,69 2.794.792,72 340.256,54 2.069.434,10 

-Ηδηνθηήηεο  κεηξηθήο εηαηξείαο   1.053.459,68 2.794.792,91 340.256,54 2.069.434,10 

-Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο   0,01 -0,19 0,00 0,00 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 
από θόξνπο (Β)  5.2γ  1.028.644,33 -1.419.132,76 0,00 0,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 
έζνδα κεηά από θόξνπο 
(Α)+(Β)   2.082.104,02 1.375.659,96 340.256,54 2.069.434,10 

-Ηδηνθηήηεο  κεηξηθήο εηαηξείαο   2.082.104,01 1.375.660,15 340.256,54 2.069.434,10 

-Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο   0,01 -0,19 0,00 0,00 

Θέξδε κεηά απφ Φφξνπο αλά 
κεηνρή - βαζηθά (ζε επξψ)   0,0935 0,0617 0,0153 0,0929 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο 5.1 έσο 5.27 θαη 6.1 έσο 6.26 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 
Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 
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3. Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 
 

3.α   Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Νκίινπ  
   

( ΣΟΖΠΖ: 1/01/2011  -  31/12/2011 ) 

 

Ξνζά 
Δθθξαζκέλα 

ζε Δπξώ 

Κεηνρηθό 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 

Ππλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 

ελνπνίεζεο 

Γηθαηώκαηα 
κεηνςεθίαο 

Πύλνιν Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ 

πφινηπν θαηά 
ηελ 01.01.11 

6.684.000,00 7.168.507,74 9.464.177,99 -1.419.132,76 9,90 21.897.562,87 

Πρεκαηηζκφο 
Ραθηηθνχ 

Απνζεκαηηθνχ 
  117.536,45 -117.536,45   0,00 0,00 

Πρεκαηηζκφο 
Αθνξνιφγεηνπ 
Απνζεκαηηθνχ  

  0,00 0,00   0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα 
πεξηφδνπ 

    1.053.459,68   0,01 1.053.459,69 

Ππλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 

    -84.174,31 1.112.818,64   1.028.644,33 

Γηαλεκεζέληα 
Κεξίζκαηα 

    -733.265,82 
 

0,00 -733.265,82 

πφινηπν θαηά 
ηελ 31.12.11 

6.684.000,00 7.286.044,19 9.582.661,09 -306.314,12 9,91 23.246.401,07 

 

            Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Νκίινπ  
   

( ΣΟΖΠΖ: 1/01/2010  -  31/12/2010 ) 
 

Ξνζά 
Δθθξαζκέλα ζε 

Δπξώ 

Κεηνρηθό 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 

Ππλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 

ελνπνίεζεο 

Γηθαηώκαηα 
κεηνςεθίαο 

Πύλνιν Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ 

πφινηπν θαηά 
ηελ 01.01.10 

 

6.684.000,00 

 

7.014.834,99 

 

8.315.817,83 

 

0,00 

 

10,09 

 

22.014.662,91 

Πρεκαηηζκφο 
Ραθηηθνχ 
Απνζεκαηηθνχ 

  153.047,75 -153.047,75   0,00 0,00 

Πρεκαηηζκφο 
Αθνξνιφγεηνπ 
Απνζεκαηηθνχ  

  625,00 -625,00   0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο 

    
 

2.794.792,91 
  

 

-0,19 

 

2.794.792,72 

Ππλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 

      
 

-1.419.132,76 
  

 

-1.419.132,76 

Γηαλεκεζέληα 
Κεξίζκαηα 

    
 

-1.492.760,00 
 

 

0,00 

 

-1.492.760,00 

πφινηπν θαηά 
ηελ 31.12.10 

6.684.000,00 7.168.507,74 9.464.177,99 -1.419.132,76 9,90 21.897.562,87 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο 5.1 έσο 5.27 θαη 6.1 έσο 6.26 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 
Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 
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3.β   Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δηαηξείαο  

 

( ΣΟΖΠΖ: 1/01/2011  -  31/12/2011 ) 
 

Ξνζά 
Δθθξαζκέλα 

ζε Δπξώ 

Κεηνρηθό 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
Πύλνιν Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ 

πφινηπν θαηά 
ηελ 01.01.11 

6.684.000,00 7.168.401,63 8.738.196,10 22.590.597,73 

Πρεκαηηζκφο 
Ραθηηθνχ 
Απνζεκαηηθνχ 

  99.919,78 -99.919,78 0,00 

Πρεκαηηζκφο 
Αθνξνιφγεηνπ 
Απνζεκαηηθνχ  

  0,00 0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο 

    340.256,54 340.256,54 

Γηαλεκεζέληα 
Κεξίζκαηα 

    -733.265,82 -733.265,82 

πφινηπν θαηά 
ηελ 31.12.11 

6.684.000,00 7.268.321,41 8.245.267,04 22.197.588,45 

 

 

           Θαηάζηαζε Κεηαβνιήο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Δηαηξείαο 
 

( ΣΟΖΠΖ: 1/01/2010  -  31/12/2010 ) 
 

             
Ξνζά 

Δθθξαζκέλα 
ζε Δπξώ 

Κεηνρηθό 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
Πύλνιν Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ 

πφινηπν θαηά 
ηελ 01.01.10 

6.684.000,00 7.014.728,88 8.315.194,75 22.013.923,63 

Πρεκαηηζκφο 
Ραθηηθνχ 

Απνζεκαηηθνχ 
  153.047,75 -153.047,75 0,00 

Πρεκαηηζκφο 
Αθνξνιφγεηνπ 
Απνζεκαηηθνχ  

  625,00 -625,00 0,00 

Απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο 

    2.069.434,10 2.069.434,10 

Γηαλεκεζέληα 
Κεξίζκαηα 

    -1.492.760,00 -1.492.760,00 

πφινηπν θαηά 
ηελ 31.12.10 

6.684.000,00 7.168.401,63 8.738.196,10 22.590.597,73 

      

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο 5.1 έσο 5.27 θαη 6.1 έσο 6.26 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 
Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 
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4. Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ. 

  ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 Ξνζά Δθθξαζκέλα ζε Δπξώ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο         

Θέξδε πξν θφξσλ 1.179.866,16 3.948.006,75 466.663,01 3.222.648,13 

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:         

Απνζβέζεηο 6.367.949,88 3.949.460,98 4.376.203,35 3.578.684,05 

Ξξνβιέςεηο 38.389,39 1.300,38 38.389,39 1.300,38 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 159.594,30 0,00 -126.976,54 0,00 

Απνηειέζκαηα(έζνδα/έμνδα,θέξδε/δεκίεο) 
επελδ. δξαζηεξηνη.  

10.105,25 -1.005.235,07 10.105,25 -1.005.235,07 

Ρφθνη(δηαθνξά ρξεσζη./πηζηση.) & 

ζπλαθή έμνδα/έζνδα 
3.629.618,12 1.026.057,26 3.500.364,59 1.245.240,08 

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ -1.796.430,66 1.342.795,45 -1.715.758,84 1.433.343,67 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -459.203,59 -14.880.237,34 -715.242,62 -14.391.005,95 

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ 
δαλεηαθψλ) 

13.338.574,22 15.257.241,41 13.116.902,99 14.892.286,59 

Κείνλ:         

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
θαηαβεβιεκέλα 

-4.104.583,85 -1.876.499,49 -3.958.287,82 -1.862.507,01 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη -858.621,36 -1.676.192,22 -858.621,36 -1.676.192,22 

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 17.505.257,87 6.086.698,11 14.133.741,40 5.438.562,65 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο         

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, 

θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 
0,00 -1.849,15 0,00 -29.351.851,15 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ  
ζηνηρείσλ 

-9.924.793,92 -41.885.278,34 -9.433.387,40 -8.679.286,61 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη 
άπισλ παγίσλ 

86.815,32 1.732.678,76 86.815,32 1.732.678,76 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 415.672,35 867.283,91 398.629,85 634.108,61 

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 

-9.422.306,25 -39.287.164,82 -8.947.942,23 -35.664.350,39 

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
  

  
    

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / 

αλαιεθζέληα δάλεηα 
36.339.764,39 51.441.954,80 36.339.764,39 47.700.000,00 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -38.822.821,63 -17.201.666,74 -37.818.572,89 -17.201.666,74 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 

-2.393.526,02 -2.373.647,50 -2.393.526,02 -2.373.647,50 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα -731.150,52 -1.492.760,00 -731.150,52 -1.492.760,00 

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -5.607.733,78 30.373.880,56 -4.603.485,04 26.631.925,76 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα 
ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
ρξήζεσο (α)+(β)+(γ) 2.475.217,83 -2.826.586,14 582.314,13 -3.593.861,98 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
έλαξμεο ρξήζεσο 7.326.750,86 10.153.337,00 6.411.655,66 10.005.517,64 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
ιήμεο ρξήζεσο 9.801.968,69 7.326.750,86 6.993.969,79 6.411.655,66 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο 5.1 έσο 5.27 θαη 6.1 έσο 6.26 απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 
Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 
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Πεκεηώζεηο επί ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο 
Γεθεκβξίνπ 2011(Αηνκηθόο θαη Δλνπνηεκέλνο) (Ξνζά Δθθξαζκέλα 
ζε Δπξώ) 

 
5.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε κεηξηθή θαη ηνλ Όκηιν 
 

 Ηζηνξηθό 

Ζ Κεηξηθή Δηαηξεία ηδξχζεθε ην έηνο 1982 κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ εκπνξία 
πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ. (ΑΚΑΔ  4534/06/Β/86/4 (Ξ. ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΔΛΗΘΖ-
ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ -Γ/ΛΠΖ ΑΛΩΛ. ΔΡΑΗΟ. & ΞΗΠΡΔΩΠ) 

 
Έσο ην έηνο 1995 ηα έζνδα ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ 
ππεξεζίεο απνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ, ηδηνθηεζίαο ηξίησλ εηαηξεηψλ, ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηε λήζν Σίν. 
 
Έηνο ζηαζκφο γηα ηε πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο απνηειεί ην 
1995, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία εμαγνξάδεηαη απφ ηνπο ζεκεξηλνχο βαζηθνχο 
κεηφρνπο (Νηθνγέλεηα Δπάγγεινπ Γ. Ονχζζνπ). Κε ηελ εμαγνξά ηεο Κεηξηθήο 
Δηαηξείαο, ην Κάην ηνπ 1995, νη λένη κέηνρνη έζεζαλ σο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηελ 
ελδπλάκσζε ηεο  Δηαηξείαο ζην θιάδν εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ κέζσ ηεο 
αλάπηπμεο δηθηχνπ πξαηεξίσλ, ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ηε βειηίσζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο  Δηαηξείαο. 
 
Ζ πνιηηηθή πξνζέιθπζεο λέσλ πξαηεξίσλ, ζηνλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θιάδν 
εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, απνδείρζεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή κε ζπλέπεηα ε 
Κεηξηθή Δηαηξεία λα έρεη απνθηήζεη έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2011 έλα επξχ 
δίθηπν 519 πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ (βελδίλεο, πεηξέιαηα), ηα νπνία θέξνπλ ηα 
ρξψκαηα θαη ηα ζήκαηά ηεο θαη ην νπνίν εθηείλεηαη ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο 
Διιεληθήο επηθξάηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ε Κεηξηθή Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη (31.12.11) κε 
178 πξαηήξηα ηα νπνία θέξνπλ ην ζήκα “Α.Ξ.” (Αλεμάξηεην Ξξαηήξην), θαζψο 
επίζεο θαη κε κεηαπσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 
 
Ζ δηαρξνληθή αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
 

ΔΜΔΙΗΜΖ ΓΗΘΡΝ ΞΟΑΡΖΟΗΩΛ 

Έηνο Αξηζκόο Ξξαηεξίσλ 

1996 26 

1997 50 

1998 79 

1999 113 

2000 140 

2001 170 

2002 205 

2003 223 

2004 263 

2005 303 

2006 370 
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2007 391 

2008 410 

2009 423 

2010 470 

2011 519 

 
 
Ξαξάιιεια κε ηελ εκπνξία πγξψλ θαπζίκσλ, ε Κεηξηθή Δηαηξεία έρεη εηζέιζεη ζηελ 
αγνξά ιηπαληηθψλ, δηαζέηνληαο κηα πιήξε ζεηξά πξντφλησλ, ηα νπνία θέξνπλ ην 
ζήκα “REVOIL” (ιηπαληηθά βελδηλνθηλεηήξσλ, πεηξειαηνθηλεηήξσλ, πδξαπιηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη νδνλησηψλ ηξνρψλ). 
 
Ζ Κεηξηθή Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη έρνληαο ηηο αλψηαηεο άδεηεο εκπνξηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο απφ ην Διιεληθφ Θξάηνο, ηηο άδεηεο εκπνξίαο Α΄, Β1΄ θαη ΠΡ΄. 
Ζ Β1 άδεηα ηζρχεη έσο ην 2017. Νη άδεηεο Α΄ θαη ΠΡ΄ ηζρχνπλ σο ην 2016. 
 
Ζ Κεηξηθή Δηαηξεία πιεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ πνπ δηέπεη ην θιάδν 
ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ (Λ. 3054/2002) γηα ηελ αλαλέσζε ησλ αλσηέξσ 
αδεηψλ. 
 
Πεκεηψλεηαη φηη ε Κεηξηθή Δηαηξεία ιεηηνπξγεί δχν ππεξζχγρξνλεο ηδηφθηεηεο 
εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ ζε Σίν θαη Θαβάια ελψ κηζζψλεη κία 
ηξίηε ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο:  

 

Ξεξηνρή 

Αξηζκόο 

Γεμακελώλ 
γξώλ 

Θαπζίκσλ 

Σσξεηηθόηεηα 
(θπβηθά κέηξα) 

Δδαθηθή 

Έθηαζε 
(η.κ.) 

Έηνο 
αλέγεξζεο 

Σίνο 12 7.048 6.980 1997 

Λέα Θαξβάιε Θαβάιαο 18 37.300 43.982 2003 

Αζπξφππξγνο Αηηηθήο 5 8.008 10.284 1967 

 
Δπίζεο, εθηφο ησλ ηξηψλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ, ε Κεηξηθή Δηαηξεία ιεηηνπξγεί 
θαη επηά (7) ππνθαηαζηήκαηα (ζεκεία αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ) θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηξία (3) ζηελ Αηηηθή (Αζπξφππξγν, Διεπζίλα θαη Ξέξακα), ηξία (3) ζηε Θεζζαινλίθε 
(δχν ζην Θαινρψξη θαη έλα ζηελ Ησλία) θαη έλα (1) ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο 
Θνξηλζίαο. 
 
Ρν ζχλνιν ησλ Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Κεηξηθήο θαη ησλ  Θπγαηξηθψλ  ηεο 
Δηαηξεηψλ ζηεγάδνληαη ζε ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηε Βάξε Αηηηθήο, φπνπ είλαη θαη 
ε έδξα ηνπο. 
 
Απφ ην έηνο 2000 ε Κεηξηθή Δηαηξεία είλαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ Π.Δ.Δ.Ξ.Δ. (Πχλδεζκνο 
Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Ξεηξειαηνεηδψλ Διιάδνο) θαη απφ ην 2007 ε εηαηξεία είλαη κέινο 
ζηνλ Π.Δ.Β. (Πχλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ).  
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Ρν 2007 ε REVOIL ίδξπζε ηελ REVOIL ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Α.Δ. ε νπνία απνηειεί 
99,99% ζπγαηξηθή ηεο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ηελ 100% ζπγαηξηθή ηεο ΑΟΗΠΡΝΛ 
ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ.    

 Γηνίθεζε 

Ρν αλψηαην φξγαλν ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο είλαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ 
ε νπνία εθιέγεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ απαξηίδεηαη απφ (επηά) 7 κέιε. 

Απφ ηα επηά (7) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δχν (2) κέιε έρνπλ 
εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο, δχν (2) είλαη κε εθηειεζηηθά θαη ηξία (3) είλαη 
αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά. 
Νη Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ ηεο 
ρξήζεσο 1/1/11-31/12/11, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηε ζπλεδξίαζε 
ηεο 22 Φεβξνπαξίνπ 2012. 

 
5.2  Αθνινπζνύκελεο Ινγηζηηθέο Αξρέο 
 
Θαηά ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε 
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αθνινπζήζεθαλ νη ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ 
αθνινπζήζεθαλ θαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 
Γεθεκβξίνπ 2010. 
 

5.2. α) Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

Νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαηαρσξνχληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
αξρηθά ζην θφζηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγψλ).  
Ζ εηαηξεία εμεηάδεη γηα θάζε πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηελ 
χπαξμε ελδείμεσλ κφληκεο απνκείσζεο απηψλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κνληέια 
απνηίκεζεο. 
Πε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη έλδεημε κφληκεο απνκείσζεο, ε δεκηά 
θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 
 
5.2. β) Βάζε ζύληαμεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2011 ζα πξέπεη λα δηαβαζηνχλ ζε 
ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2010 νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δηαηξείαο www.revoil.gr.  

 

5.2. γ) Αξρέο ελνπνίεζεο θαη εηαηξείεο πνπ ελνπνηνύληαη  

 
        Νη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο REVOIL ΑΔΔΞ θαζψο θαη ησλ 
ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ REVOIL ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Α.Δ. ζηελ νπνία ε REVOIL  
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ΑΔΔΞ αζθεί ηνλ έιεγρν, θαηέρνληαο πνζνζηφ 99,99% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ 
ςήθνπ θαη ΑΟΗΠΡΝΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ 
ΛΑΡΗΙΗΑ ζηελ νπνία ε REVOIL θαηέρεη ην 100%. Ζ ΑΟΗΠΡΝΛ ζπζηάζεθε σο ΔΔΞΛ 
ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 φπσο θαη ε 100% ζπγαηξηθή ηεο Lyrics Navigation LTD, 
πινηνθηήηξηα ηνπ  θνξηεγνχ πινίνπ κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ “Blue Angel”, ην 
νπνίν παξειήθζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ. Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010  
ηδξχζεθε ε Syra Navigation LTD πινηνθηήηξηα ηνπ θνξηεγνχ πινίνπ κεηαθνξάο 
μεξνχ θνξηίνπ “Blue Eternity” ην νπνίν παξειήθζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011. Ρνλ 
Πεπηέκβξην ηνπ 2011 ηδξχζεθε ε REV MARITIME LTD κε ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ησλ 
πινίσλ ηνπ Νκίινπ ΑΟΗΠΡΝΛ.  Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο Νιηθήο 
Δλνπνίεζεο, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο κεηαθέξεηαη ζηνλ 
Όκηιν θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο παχεη 
λα πθίζηαηαη.  
Γηα ζθνπνχο ελνπνίεζεο νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ησλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ 
Lyrics Navigation LTD θαη Syra Navigation LTD θαζψο θαη ηεο δηαρεηξίζηξηαο REV 
MARITIME LTD, κεηαηξάπεθαλ απφ USD ζε Δπξψ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 21. Νη 
ζπλνιηθέο ζσξεπηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο  
ελνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ), πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κεηαηξνπή, πνζνχ -306.314,12 
€ εκθαλίδνληαη ζαλ ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 
ελνπνίεζε εληφο ηεο ρξήζεο 2011 είλαη +1.028.644,33€. 
Όιεο νη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο ζπλεκκέλεο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ξαξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δνκή  ηνπ 
Νκίινπ. 

 

ΘΙΑΓΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΑΚΔΠΝ  

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΣΩΟΑ 

ΔΞΗΣΔΗΟ/ΘΖΠ 
ΓΟΑΠΖΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 

ΔΚΞΝΟΗΑ 

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ 
REVOIL Α.Δ.Δ.Ξ. - Διιάδα 

Δκπνξία 

Ξεηξειαηνεηδψλ 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΝΠ 

REVOIL 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ 

Α.Δ. 

99,99% Διιάδα Θαηαζθεπέο 

ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΠΡΖΛ  
ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ 

ΛΑΡΗΙΗΑ  

ΑΟΗΠΡΝΛ ΔΡΑΗΟΗΑ 

ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ 

ΠΡΖ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ 
ΛΑΡΗΙΗΑ(*) 

100% Ξαγθφζκηα  

Γηεζλείο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο κέζσ 
επελδχζεσλ ζε 

κεηνρέο 

πινηνθηεηξηψλ 
εηαηξεηψλ 

πνληνπφξσλ 
πινίσλ  

 
(*) ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΟΗΠΡΝΛ Δ.Δ.Ξ.Λ. πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Όκηιν, 
ελνπνηείηαη κε ηηο θαησηέξσ 100% ζπγαηξηθέο ηεο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο : 
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Δηαηξεία   Σώξα Ίδξπζεο Ξινίν 
Σσξεηηθόηεηα 

(DWT) 
Έηνο 

Θαηαζθεπήο 

Lyrics Navigation 

LTD 
Marshall Islands 

Blue Angel (Φνξηεγφ 

μεξνχ θνξηίνπ) 
44.950 1994 

Syra Navigation 

LTD 
Marshall Islands 

Blue Eternity 
(Φνξηεγφ μεξνχ 

θνξηίνπ) 

45.741 1994 

 
θαζψο θαη ηελ δηαρεηξίζηξηα REV MARITIME LTD: 
 

Δηαηξεία  Σώξα Ίδξπζεο  

ΑΚΔΠΝ  

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΣΩΟΑ 

ΔΞΗΣΔΗΟ/ΘΖΠ 
ΓΟΑΠΖΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 

REV MARITIME LTD Marshall Islands 100% Διιάδα  
Γηαρείξηζε 

πνληνπφξσλ πινίσλ 

 
Πηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο Δηαηξείαο ε ζπκκεηνρή ζηηο 

ζπγαηξηθέο ηεο εκθαλίδεηαη ζηελ αμία θηήζεψο ηνπο.  
 
 
5.2. δ) Λέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πξνηύπσλ  
Λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ησλ 
νπνίσλ ε εθαξκνγή είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ παξνχζα ρξήζε ή κεηαγελέζηεξα 
παξαηίζεληαη παξαθάησ κε ηελ εθηίκεζε ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο 
εθαξκνγήο απηψλ. 
 
Ξξφηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2011. 
 

ΓΙΞ 24 (Αλαζεσξεκέλν 2009) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ 

αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (governments - related entities) θαη λα 

απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. Ππγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε 

ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε 

δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη 

επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο 

αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 

δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.   

ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. Ππγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε 
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ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο 

θαη πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο, εάλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα 

αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ παξαπάλσ 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ δηφηη δελ 

έρνπλ ζπλαθζεί ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο. 

 

ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ζηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ πξψηε θνξά ηα 

ΓΞΣΑ πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπγθξηηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ 

ΓΞΣΑ 7 ζρεηηθά κε ηελ εχινγε αμία θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε 

απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαζψο έρεη ήδε 

κεηαβεί ζηα ΓΞΣΑ. 

 

ΔΓΓΞΣΑ 14 (Ρξνπνπνηεκέλε) «Όξηα Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ Θαζνξηζκέλσλ 

Ξαξνρψλ, Διάρηζην Απαηηνχκελν Πρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζε 

ηνπο» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη 

ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Νη 

ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη 

ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία 

δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

ΔΓΓΞΣΑ 19 «Γηαγξαθή Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο» 

Ζ Γηεξκελεία αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ ζα πηνζεηήζεη ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθαλνλίζεη, ην ζχλνιν ή κέξνο, κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Ζ 

δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 
Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ 
βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ ( Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) 
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 Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ 
ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ 
πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ Κάην ηνπ 2010. 
Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή 
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.  
 

Νη ζεκαληηθφηεξεο απαηηήζεηο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ είλαη νη εμήο: 

 

ΓΞΣΑ 1 Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ 

Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο: (α) φηαλ αιιάδεη κία ινγηζηηθή πνιηηηθή 

ζηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηα ΓΞΣΑ, (β) γηα ηε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο Γ.Ξ.Ι.A.  σο 

ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο θαη (γ)  γηα ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

ελζψκαησλ θαη  άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο θαηά ηελ 

εκεξνκελία κεηάβαζεο απφ εηαηξείεο πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο (rate 

regulations operations) . 

 

ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο 

ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε 

εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 3 (2008), (β) 

ηελ απνηίκεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο 

κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα 

αληηθαηαζηάζεθαλ.  

 

ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  

 

ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ 

ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ 

θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.  

ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΙΞ 21, ΓΙΞ 28 θαη ΓΙΞ 31 
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πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 

κειινληηθά.  

 

ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»  

Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε απνηηκήζεηο ζηελ εχινγε αμία, 

θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην 

πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.  

 

ΔΓΓΞΣΑ 13 «Ξξνγξάκκαηα Ξηζηφηεηαο Ξειαηψλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο 

απνηίκεζεο ηεο επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 

 

Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Νκίιν   

Ρα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί 

αιιά  είλαη ππνρξεσηηθά γηα  πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ  1 

Ηαλνπαξίνπ 2012. Ν Όκηινο  δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα πξφηππα απηά θαη 

εθηηκά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΞΣΑ 7  (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  

Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην απνηέιεζκα ησλ 

θηλδχλσλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νληφηεηαο. Πθνπφο ηνπο είλαη λα 

πξνσζεζεί ε δηαθάλεηα ζηελ αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε ηηο κεηαβηβάζεηο, 

ηδίσο εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηηηινπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Ν Όκηινο δελ αλακέλεη φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ 

Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ 
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ηαμηλφκεζε θαη απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ρν ΠΓΙΞ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα 

επεθηείλεη ην ΓΞΣΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε 

ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ν Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ν Όκηινο 

δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 9 λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί 

λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

 

ΓΞΣΞ 13 «Απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη 

ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε 

ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε 

πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Ρν ΓΞΣΑ 

13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ 

ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά. Ζ Δηαηξεία (ή θαη ν Όκηινο) δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη (κπνξνχλ 

λα εθαξκφζνπλ) ην ΓΞΣΑ 13 λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί 

λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

 

ΓΙΞ 1  (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε  

Ηνπιίνπ 2012. 

Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

Θαηάζηαζε Ινηπψλ Ππλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ, ψζηε λα θαίλεηαη αλ απηά είλαη 

δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν . 

Ν Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε 

εθαξκνγή θαη δελ αλακέλεη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 



 

ΝΚΗΙΝΠ REVOIL     Δηήζηα  Νηθνλνκηθή  Έθζεζε ρξήζεο 2011  
                                 

 

44 

ΓΙΞ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2012. 

Ρν ΓΙΞ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα 

αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ηε ρξήζε ή κέζσ 

πψιεζεο. Κπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ε 

αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε 

Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή 

ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. Ν Όκηινο δελ αλακέλεη φηη απηή ε 

ηξνπνπνίεζε ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΠΓΙΞ ηξνπνπνίεζε ην ΓΙΞ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή 

πνπ επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ) 

(«κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Νη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ απηέο ηηο αιιαγέο φηαλ 

απηέο ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ έιιεηκκα 

ή πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Δπίζεο, απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο 

επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Ν Όκηινο δελ αλακέλεη φηη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 19  ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 19 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΔΓΓΞΣΑ 20 «Θφζηνο απνγχκλσζεο θαηά ην Πηάδην Ξαξαγσγήο ελφο Νξπρείνπ 

Δπηθαλείαο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη  απφ 

ηε δξαζηεξηφηεηα απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο 

επηθάλεηαο,  γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα. Ζ δηεξκελεία 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Νκάδα πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο 

(εθαξκφδνληαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην  ΠΓΙΞ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη 

ΓΞΣΑ 12  θαη ηξνπνπνίεζε ηα ΓΙΞ 27 θαη ΓΙΞ 28. Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη 

ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. 

Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα 

πέληε. Ρα πξφηππα απηά θαη νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν. Ν 

Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπο  ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη ζεκαληηθφηεξεο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: 

 

ΓΙΞ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

Ρν Ξξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 .Ρα δχν πξφηππα 

αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ρν 

ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο 

γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ρν Ξξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε 

ην ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα».  

 

ΓΙΞ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «Ππκκεηνρέο ζε Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» 

Ρν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην 

ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο». Ν ζθνπφο απηνχ ηνπ Ξξνηχπνπ 

είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΞΣΑ 11. 

 

ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

Ρν ΓΞΣΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή 

πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ 

ζθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 10 ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ 
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έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο. Ρν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί.  

 

ΓΞΣΑ 11 «Απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο» 

Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Σξεκαηννηθνλνκηθή Ξαξνπζίαζε ησλ 

Ππκθεξφλησλ ζε Θνηλνπξαμίεο» θαη ηε Γηεξκελεία 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο - κε λνκηζκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Ρν 

ΓΞΣΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ 

εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Νη 

ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη 

πιένλ επηηξεπηή. Νη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ 

ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ρν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 

 

ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκθεξφλησλ ζε άιιεο νληφηεηεο» 

Ρν ΓΞΣΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε 

θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ 

ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Κία 

νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο 

παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 12 

ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΞΣΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΙΞ 27 ή 28. 

 
5.2. ε) Ππλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα 
 
Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηηκψληαη θαη 
παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 
Νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλάιιαγκα, κεηαηξέπνληαη ζε επξψ, κε 
ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηεο εκέξαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 
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Θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη απαηηήζεηο θαη 
ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα έρνπλ απνηηκεζεί κε ηελ επίζεκε ηζνηηκία ηεο 
31/12/11. 
 
5.3  Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 
α) Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 
2011 αθνξνχλ ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ REVOIL, πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηελ κεηξηθή εηαηξεία REVOIL Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία 
Ξεηξειαηνεηδψλ θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο REVOIL ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Α.Δ. θαη 
ΑΟΗΠΡΝΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ. Νη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ (εθεμήο 
αλαθεξφκελεο απφ θνηλνχ σο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) έρνπλ ζπληαρζεί κε 
βάζε: 
Ρελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο  
Ρελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο  
Ρελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ 
Ρελ αξρή απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ 
Ρελ νκνηνκνξθία παξνπζίαζεο 
Ρε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 
θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ), ηα 
νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) θαη ηηο 
εξκελείεο ηνπο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.)  
ηεο IASB θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
Ν Όκηινο REVOIL εθάξκνζε ηηο ίδηεο αξρέο ινγηζηηθήο θαηαρψξεζεο θαη απνηίκεζεο 
ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2011, νη νπνίεο εθαξκφζζεθαλ θαη 
ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2010, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ 
λέσλ πξνηχπσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο κεηά ηελ 
1ε  Ηαλνπαξίνπ 2011. 
Νη ινγηζηηθέο αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ 
παξνπζηάδνληαη. 
 
β) Σξήζε εθηηκήζεσλ. Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ 
απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 
απφ ηνλ Όκηιν. Νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο παξαδνρέο πνπ έγηλαλ αλαθέξνληαη ζηηο 
ζεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. Πεκεηψλεηαη φηη, 
παξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο 
Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη 
ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηέο. 
 
5.4   Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 
 
Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη 
ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ 
ηνκέσλ. 
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Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη 
απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. 
 
 
Νη ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Νκίινπ είλαη νη εμήο: 
 
A.(η)Ρνκέαο Ξεηξειαηνεηδψλ: Ν Όκηινο κέζσ ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο REVOIL 
Α.Δ.Δ.Ξ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζην θιάδν εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ. 
Δηδηθφηεξα εκπνξεχεηαη φινπο ηνπο ηχπνπο βελδηλψλ (βελδίλε ακφιπβδε 95 θαη 100 
νθηαλίσλ, βελδίλε ακφιπβδε LRP (Lead Replacement Petrol) 96 νθηαλίσλ) θαη 
πεηξειαίσλ (πεηξέιαην θίλεζεο – Diesel, πεηξέιαην ζέξκαλζεο, λαπηηιηαθφ 
πεηξέιαην, θσηηζηηθφ πεηξέιαην θαη καδνχη). 
 
 
(ηη) Δπίζεο, εκπνξεχεηαη πιήξε ζεηξά ιηπαληηθψλ, ηα νπνία θέξνπλ ην ζήκα 
“REVOIL” . 
 
B. Ρνκέαο Θαηαζθεπαζηηθφο: Ν Όκηινο κέζσ ηεο Θπγαηξηθήο Δηαηξείαο REVOIL 
ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Α.Δ. ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ Θαηαζθεπαζηηθφ Ρνκέα. 
Ζ ζπγαηξηθή κε εκεξνκελία 31.12.2011 δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εκπνξηθή 
δξαζηεξηφηεηα. 
  
 
Γ. Ρνκέαο Δπελδχζεσλ ζηελ Ξνληνπφξν Λαπηηιία :  
 
Ν Όκηινο κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Δηαηξείαο ΑΟΗΠΡΝΛ Δ.Δ.Ξ.Λ. δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζηνλ ηνκέα ησλ Γηεζλψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κέζσ επελδχζεσλ ζε κεηνρέο 
πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ. Ζ ΑΟΗΠΡΝΛ Δ.Δ.Ξ.Λ. έρεη ζηελ θαηνρή 
ηεο δχν θνξηεγά πινία κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ ην “Blue Angel” θαη “Blue 
Eternity” ηαπσληθήο θαηαζθεπήο 1994 θαη ρσξεηηθφηεηαο 45 ρηιηάδσλ ηφλσλ πεξίπνπ 
ην θαζέλα. Ρν ηίκεκα ηεο αγνξάο αλήιζε ζπλνιηθά ζηα 20,4 θαη 19,7 εθαηνκκχξηα 
δνιάξηα αληίζηνηρα. Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2011 ηδξχζεθε ε REV MARITIME LTD κε 
ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ησλ πινίσλ ηνπ Νκίινπ ΑΟΗΠΡΝΛ.  
 
 
Ξιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο : 

 
 
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ ηνκέα γηα ηελ ρξήζε 

01.01.2011 έσο 31.12.2011 θαη γηα ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή  01.01.2010 έσο  
31.12.2010 ήηαλ ηα παξαθάησ (πνζά ζε ρηι. επξψ): 
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ΝΚΗΙΝΠ 

 

  
(η)  Θαπζίκσλ & ινηπψλ 

παξνρψλ  
(ηη)  Ιηπαληηθψλ             

 
(ηηη)  Λαπηηιία 

 

  
31.12.2011 

 
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

 Ξσιήζεηο 894.583 761.072 1.604 1.713 7.078 1.441 

Κηθηά θέξδε 25.622 22.679 482 463 3.419 843 

Θέξδε πξν   

θφξσλ  458 3.156 9 64 713 728 

EBITDA 8.189 7.886 154 160 2.834 878 
 

 
Ρν ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ θαηά ηνκέα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 γηα ηνλ 

Όκηιν θαη νη επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια πάγηα ήηαλ ηα αθφινπζα (πνζά ζε 
ρηι. επξψ) :  

 
 

      31.12.2011                                      31.12.2010 

Θαύζηκα Ιηπαληηθά Λαπηηιία Θαύζηκα Ιηπαληηθά Λαπηηιία 

 (η)  Δλεξγεηηθφ 88.601 1.311 33.847 87.224 1.560 25.934 

 (ηη) πνρξεψζεηο 89.742 170 33.847 111.167 164 3.417 

 (ηηη) Δπελδχζεηο ζε 
ελζψκαηα θαη άπια 

πάγηα 9.433 0 491 8.311 0 31.782 

 
 
Ξιεξνθφξεζε θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα : 
 

Γεσγξαθηθά ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ Διιεληθή 
επηθξάηεηα θαη δηεζλψο πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ κέζσ ησλ 
πνληνπφξσλ πινίσλ ηεο ζπγαηξηθήο ΑΟΗΠΡΝΛ ΔΔΞΛ. 

 
Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κεηαμχ Διιάδνο θαη εμσηεξηθνχ αλαιχεηαη 

σο εμήο (πνζά ζε ρηι. επξψ): 
 

       ΝΚΗΙΝΠ 

31.12.2011 31.12.2010 
Ξσιήζεηο Δζσηεξηθνχ  892.464 760.186 

Ξσιήζεηο Δμσηεξηθνχ  10.800 4.040 
Πύλνιν 903.264 764.226 

 
5.5 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα Ξάγηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 
 
Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ, απνηηκψληαη ζην θφζηνο 
θηήζεο ηνπο,  κείνλ ηηο απνζβέζεηο. 
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Ωο θφζηνο θηήζεο ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ, θηεξίσλ, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ, επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία 
κεηάβαζεο ζηα Γ.Ξ.Σ.Ξ. (1ε Ηαλνπαξίνπ 2004), επηιέρζεθε ην ηζηνξηθφ θφζηνο 
θηήζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε σο θφζηνο εθθίλεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. 
Ρα κηζζσκέλα ελζψκαηα πάγηα απνηηκήζεθαλ ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. 
 
 
Ρα γήπεδα – νηθφπεδα δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. Νη απνζβέζεηο ησλ ινηπψλ 
ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, 
ελψ ε σθέιηκε δσή ηνπο έρεη σο αθνινχζσο: 
 
 

Ξεξηγξαθή 
Ωθέιηκε Εσή 

Θηήξηα θαη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο  33 έηε 

Γεμακελέο Δγθαηαζηάζεσλ 33 έηε 

Γίθηπα Πσιελψζεσλ – Αγσγνί – Δηδηθφο Δμνπιηζκφο Δγθαηαζηάζεσλ  

10 έηε 

Αληιεηηθά – Ξπξνζβεζηηθά Ππγθξνηήκαηα 10 έηε 

Ππζηήκαηα Φφξησζεο Βπηηνθφξσλ Νρεκάησλ 10 έηε 

Φνξηεγά Απηνθίλεηα 8-15 έηε 

Δπηβαηεγά Απηνθίλεηα  5 έηε 

Έπηπια θαη Ινηπφο Δμνπιηζκφο 5-10έηε 

Ππγθξνηήκαηα θαη ζπλαθήο εμνπιηζκφο Ζ/ 3,5 έηε 

Δμνπιηζκφο Ξξαηεξίσλ 5-15 έηε 

Φνξηεγά πινία  30 έηε 

 
Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε 
επαλεμέηαζε εηεζίσο. 
 
Θαηά ηε πψιεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο 
θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαηαρσξείηαη σο θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
πεξηφδνπ ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έιαβε ρψξα ε ζπγθεθξηκέλε πψιεζε. 
 
Ζ αμία ησλ πινίσλ γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε ηεο 31.12.2011, έρεη γίλεη κε βάζε ην 
θφζηνο απφθηεζεο ηνπο κείνλ ηηο αληίζηνηρεο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. 
 
5.6 Αϋια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία     
 
Ξεξηιακβάλνληαη άδεηεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κηζζσηηθά δηθαηψκαηα ζε 
αθίλεηα ηξίησλ ηα νπνία απνηηκήζεθαλ ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη 
απνζβέζεηο δηελεξγήζεθαλ κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 
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δσήο ησλ αλσηέξσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε νπνία έρεη νξηζζεί λα είλαη 3,5 έηε 
γηα ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη 12 έηε γηα ηα κηζζσηηθά δηθαηψκαηα. 
 
 
5.7 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ 
απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο εηεζίσο. Ρα 
απνζβελφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο 
φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε 
αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα 
ηε πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο θηήζεσο. Νη δεκίεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα 
απνηειέζκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 
 
Ρα θνξηεγά πινία ηνπ Νκίινπ m.v. “BLUE ANGEL” θαη m.v. “BLUE ETERNITY” 
απνηηκήζεθαλ ηελ 1/12/2011 απφ ηνπο Νίθνπο GEORGE MOUNDREAS & COMPANY 
S.A. θαη WEBERSEAS HELLAS S.A κε βάζε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή ηνπο αμία. 
Ζ εθηίκεζε αλήιζε ζε 13.750.000 δνιάξηα ΖΞΑ γηα ην “BLUE ANGEL” θαη 
13.500.000 δνιάξηα γηα ην  ”BLUE ETERNITY”. 
Κε βάζε φκσο ηελ αμία ησλ πινίσλ κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπο θαη 
δεδνκέλεο ηεο ππνιεηπφκελεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο θαη ησλ εθηηκψκελσλ 
κειινληηθψλ εζφδσλ ηνπο, γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011 δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνκείσζεο 
ηεο αμίαο ηνπο.  
 
5.8 Απνζέκαηα  
 
Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη 
θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε 
εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο, κεησκέλε θαηά ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα πψιεζεο, εθφζνλ 
ζπληξέρεη πεξίπησζε. Ρν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν 
FIFO. Γελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ ηπρφλ θφζηνο 
δαλεηζκνχ. 
 
5.9 Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  
 
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη 
κε ηελ νλνκαζηηθή αμία. Ωο δεκίεο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) 
αλαγλσξίδνληαη εθείλεο νη απαηηήζεηο, ηηο νπνίεο ν Όκηινο ζεσξεί σο κε εηζπξάμηκεο. 
Ρφθνη ρξεψλνληαη γηα ηα αλνηρηά ππφινηπα απφ ηελ 1ε εκέξα ηεο ιήμεο ηεο 
ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο απνπιεξσκήο ηνπ. Ρν κέζν επηηφθην ρξέσζεο είλαη 8,75% 
εηήζην. 
Ξξφβιεςε επηζθάιεηαο δηελεξγείηαη γηα ππφινηπα αλνηρηά πιένλ ησλ 30 εκεξψλ απφ 
ηελ ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο απνπιεξσκήο (αλά πεξίπησζε – individually) 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε παξακέηξσλ φπσο εθηίκεζε ησλ κε θαιππηφκελσλ πνζψλ κε 
εμαζθαιίζεηο, εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο, πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θ.ν.θ. 
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5.10  Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 
Πηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνληαη ηα κεηξεηά  νη 
θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο. 
 
5.11  Γαλεηζκόο 
 
Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηε παξνχζα 
αμία. 
 
5.12 Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 
 
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο 
θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 
 
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ 
ζπληειεζηή. 
 
 
5.13 Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό 
 
(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο 
Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο 
θαηαρσξήζεθαλ σο έμνδν φηαλ θαηέζηεζαλ δνπιεπκέλεο. 
 
(β) Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. 
Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία είλαη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 
Λ. 2112/20 (πεξί απνδεκίσζεο) θαη αθνξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο απφιπζεο θαη 
απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πεκεηψλεηαη φηη ε  Δηαηξεία  
είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Λ. 
2112/20. 
 
Ρν δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ αλσηέξσ παξνρψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ εθάζηνηε 
αλαθεξφκελε πεξίνδν. 
 
Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο 
γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη 
εηεζίσο απφ αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή εηαηξεία κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 
πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). 
 
5.14 Ξξνβιέςεηο 
 
Νη πξνβιέςεηο δηελεξγνχληαη φηαλ ππάξρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε, σο 
απνηέιεζκα παξειζνληηθψλ  γεγνλφησλ  θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή  
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νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο δέζκεπζεο θαη ην απαηηνχκελν πνζφ 
κπνξεί λα θηλεζεί αμηφπηζηα. 
 
5.15 Αλαγλώξηζε εζόδσλ/εμόδσλ  
 
Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο 
ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ 
αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη  σο εμήο: 
 
(α) Ξσιήζεηο αγαζψλ 
Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο 
πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη 
εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 
 
(β) Έζνδα απφ ηφθνπο  
Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ 
ηζρχνληνο επηηνθίνπ. 
 
(γ) Έζνδα απφ ελνίθηα   
Ρα έζνδα απφ ελνίθηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο. 
Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 
 
5.16 Κηζζώζεηο 
 
Νη κηζζψζεηο, ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο 
δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο, ηαμηλνκήζεθαλ σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 
Νη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάρζεθαλ σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 
 
Πεκεηψλεηαη, φηη νη θαηαβνιέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 
θαηαρσξήζεθαλ ζηα έμνδα κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
κίζζσζεο. 
 
Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ θαηέρνληαη βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, 
θαηαρσξήζεθαλ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απνηηκψκελα, θαηά ηε 
ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηνλ 
εθκηζζσηή θαηαρσξήζεθε ζηνλ ηζνινγηζκφ σο ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή 
κίζζσζε. 
 
5.17  Γηαρείξηζε πινίσλ  

 
Ζ δηαρείξηζε ησλ πινίσλ έγηλε κέρξη ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2011 απφ ηελ Cleopatra 
SHIPPING AGENCY LTD  (Γηαρεηξίζηξηα εηαηξεία) έλαληη ζπλνιηθήο δηαρεηξηζηηθήο 
ακνηβήο $ 32.000 κεληαίσο. Δπηπξφζζεηα ε Γηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ειάκβαλε 
πξνκήζεηα 1,25 % επί ησλ λαχισλ ηνπ πινίνπ BLUE ANGEL θαη 0,62% επί ησλ 
λαχισλ ηνπ πινίνπ BLUE ETERNITY. Απφ ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2011 ηε δηαρείξηζε ησλ 
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πινίσλ αλέιαβε ε 100% ζπγαηξηθή ηεο ΑΟΗΠΡΝΛ E.E.Ξ.Λ. , REV MARITIME LTD κε 
δηαρεηξηζηηθή ακνηβή $ 32.000 ην κήλα.  
 
5.18 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
 
Ζ δηαλνκή κεξίζκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε φηαλ απηή εγθξίλεηαη απφ ηελ 
Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ.  
Ζ δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 1/1-31/12/2010 εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή 
Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηελ 30.3.2011. Ρα δηαλεκεζέληα κεξίζκαηα αλήιζαλ ζην 
πνζφ ησλ 733.265,82 επξψ (κέξηζκα 0,032911392 επξψ αλά κεηνρή).  
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 22/02/2012 πξνηείλεη ζηε Γεληθή 
ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2011. 
 
5.19 Γηαρείξηζε θαη παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζηνπο εμήο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: θίλδπλν αγνξάο 
(ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο ηηκψλ, επηηνθηαθφο θίλδπλνο), πηζησηηθφ 
θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή 
δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ε νπνία επηδηψθεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ 
επηδξάζεσλ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ νθεηιφκελεο ζηελ 
αδπλακία πξφβιεςεο ησλ αγνξψλ. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Νκίινπ 
απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη 
ππνρξεψζεηο, δαλεηζκφ, κεξίζκαηα πιεξσηέα θαη ππνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο. 
 

(α) Θίλδπλνο αγνξάο 
 
i) Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 
 
O Όκηινο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θπξίσο κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ 
ΑΟΗΠΡΝΛ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ θαζψο νη 
λαπηηιηαθέο εηαηξίεο θαη ε δηαρεηξίζηξηα ζηηο νπνίεο ε ΑΟΗΠΡΝΛ επελδχεη ή  πξφθεηηαη 
λα επελδχζεη ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο ζε δνιάξηα Ζ.Ξ.Α. θαη ην ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ 
ηνπο ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε USD. Έηζη θαηά ηελ ελνπνίεζε πξνθχπηνπλ 
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηνπ ηζνινγηζκνχ νη νπνίεο επηδξνχλ ζηα ίδηα 
θεθάιαηα ηνπ νκίινπ πνπ ζηελ παξνχζα ρξήζε αλήιζαλ ζε δεκηέο -306.314,12€. Ζ 
δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηε ζέζε ηνπ Νκίινπ σο πξνο ηνλ θίλδπλν απηφ θαη αμηνινγεί 
ηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία γηα λα ηνλ 
πεξηνξίζεη.    
Ν Όκηινο γηα ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηε γεηηνληθή Βνπιγαξία θαη γηα λα 
εμνπδεηεξψζεη ηνλ δπλεηηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ ζα πξνέξρνληαλ απφ 
απηέο έρεη εμαζθαιίζεη ζπκθσλίεο ηηκνιφγεζεο ησλ αγαζψλ θαη είζπξαμεο ησλ 
απαηηήζεσλ ζε Δπξψ κε απνηέιεζκα λα κελ εθηίζεηαη ζε απηφλ ηνλ θίλδπλν. 
 
ii) Θίλδπλνο ηηκψλ 
 
Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηελ κεηαβνιή ηεο ηηκήο αγνξάο ησλ θαπζίκσλ 
φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θαζεκεξηλά ζηε δηεζλή αγνξά ζην κέηξν πνπ ε αμία ησλ 
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απνζεκάησλ (stocks) είλαη εθηεζεηκέλε ζε θηλδχλνπο κεηαβνιψλ ζηελ ηηκή. Ν 
Όκηινο πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ θίλδπλν κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ 
δηακνξθψλνληαο ηηο εκεξήζηεο ηηκέο πψιεζεο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
εκεξήζηεο ηηκέο αγνξάο ηνπο απφ ηα δηπιηζηήξηα. Πηε ζεκείσζε (6.19) 
παξνπζηάδεηαη ε επαηζζεζία ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε 
κηα κέζε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο αγνξάο θαπζίκσλ θαηά +/- 5%. 
 
iii) Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο 
 
Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηηο κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα φζνλ αθνξά ηνλ 
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη 
πξνζεζκίαο. Ρν ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ θαη νη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο 
κίζζσζεο θέξνπλ θπκαηλφκελα (floating) επηηφθηα θχξηα ζε βάζε euribor ηξηκήλνπ 
ελψ νη θαηαζέζεηο φςεσο απφ ην overnight θαη νη πξνζεζκηαθέο απφ ην euribor 
ηξηκήλνπ. Πηηο ζεκεηψζεηο (6.11, 6.15 θαη 6.16) παξνπζηάδεηαη ε επαηζζεζία ησλ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε κηα κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ 
euribor θαηά +/- 2%. 
 
(β) Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 
 
Ζ έθζεζε ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ηελ 31.12.2011 παξαηίζεληαη σο 
εμήο: 
 
Ξνζά ζε επξψ ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Κε θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ     

Ινηπέο 
καθξνπξφζεζκεο 

απαηηήζεηο 2.834.780,57 2.641.420,90 2.834.780,57 2.641.420,90 

Θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ     

Ρακεηαθά δηαζέζηκα 
θαη ηζνδχλακα 9.801.968,69 7.326.750,86 6.993.969,79 6.411.655,66 

Σξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ζε εχινγε 
αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 45.367,94 116.301,00 45.367,94 116.301,00 

Ξειάηεο 41.364.559,57 41.948.060,13 41.364.559,57 41.948.060,13 

Ινηπέο απαηηήζεηο 3.040.128,31 2.190.827,76 2.804.442,87 1.699.059,36 

Πύλνιν 57.086.805,08 54.223.360,65 54.043.120,74 52.816.497,05 

 
 
Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην ελδερφκελν νη 
πειάηεο λα κελ ηεξήζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 
ηαθηνπνίεζε θαη απνπιεξσκή απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πεξηνξίδεηαη ιφγσ ηεο επξείαο βάζεο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ 
Νκίινπ θαη ηεο πηζηήο εθαξκνγήο εγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο δηαρείξηζήο ηνπ.  
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Δηδηθφηεξα ζήκεξα ζηηο πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο δπζθνιίαο θαη αβεβαηφηεηαο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχκαζηε, κε δεδνκέλε ηε ζηελφηεηα ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, ν 
Όκηινο έρεη αλακνξθψζεη ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή ηνπ πξνο ηνπο πειάηεο 
δηακνξθψλνληαο ζε λέα βάζε ηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο κε γλψκνλα πάληα ηελ 
δηαζθάιηζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ. Ξξνο ηνχην 
ρξεζηκνπνηνχληαη νηθνλνκεηξηθά κνληέια αλά ζεκείν πψιεζεο  πνπ ηα 
απνηειέζκαηα ηνπο ειέγρνληαη ζε ζηαζεξή επαλαιακβαλφκελε βάζε.  
 
Γηα ηε ρξήζε 2011 δχν πειάηεο αληηπξνζσπεχνπλ πσιήζεηο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 
1% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπ Νκίινπ. Ππγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά απηά είλαη : 
1,07% θαη 1,04%. Ρε ρξήζε 2010 ηξείο πειάηεο αληηπξνζψπεπαλ πσιήζεηο ζε 
πνζνζηφ άλσ ηνπ 1% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπ Νκίινπ. Ππγθεθξηκέλα, ηα 
πνζνζηά απηά ήηαλ 1,20%, 1,15% θαη 1,04%. Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011,  10  κφλν 
πειάηεο αληηπξνζψπεπαλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο άλσ ηνπ 1% ησλ ζπλνιηθψλ 
εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Νκίινπ.  
 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2010 δχν κφλν πειάηεο αληηπξνζψπεπαλ εκπνξηθέο απαηηήζεηο 
άλσ ηνπ 1% ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Νκίινπ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα 
πνζνζηά απηά ήηαλ 1,64%, θαη 1,30%.  
Γελ ππάξρεη άιιε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 
Ζ κέζε πίζησζε γηα ηηο πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ είλαη 17 εκέξεο. 
 
Ζ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ είλαη πεξηνξηζκέλε θαζψο αθνξά ζε κηθξφ αξηζκφ κεηνρψλ (εχξνο 
ραξηνθπιαθίνπ) κε αμία ηελ 31/12/11 €222.623,55. 
 
Όζνλ αθνξά ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ν Όκηινο ζπλεξγάδεηαη κφλν κε 
αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. 
 
 
(γ) Θίλδπλνο Γηαθύκαλζεο Λαύισλ 
 
Ν Όκηινο γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ 
ππνγξάθεη καθξνρξφληα λαπινζχκθσλα κε ηνπο λαπισηέο. 
 
 
(δ) Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ν Όκηινο αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο δηαηεξψληαο ηνλ ζε ρακειά 
επίπεδα κε ηελ χπαξμε ηθαλψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ θαη ηελ 
εμαζθάιηζε πηζησηηθψλ νξίσλ πξνο άκεζε ρξήζε απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. 
Νη ππάξρνπζεο αδηάζεηεο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηξαπεδψλ 
πξνο ηνλ Όκηιν είλαη επαξθείο πξνο θάιπςε νπνηαζδήπνηε πηζαλνχο αλάγθεο 
ηακεηαθψλ εηζξνψλ. Ζ Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ Νκίινπ κε ηε ζπλεηή δηαρείξηζε 
ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο  επηηπγράλεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ 
ξεπζηφηεηαο θαη ηακεηαθψλ ειιείςεσλ. 
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Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο: 
 
(ε) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία & ππνρξεώζεηο  
 

Ξνζά ζε επξώ ΝΚΗΙΝΠ 

Έηνο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό    

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο  2.834.780,57 2.641.420,90 

Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό    

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο (ιήμε εληφο ελφο έηνπο)  41.364.559,57 41.948.060,13  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  9.801.968,69  7.326.750,86  

ΠΛΝΙΝ 54.001.308,83  51.916.231,89  

   

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο   

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

Γάλεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ  
20.872.565,02 23.809.566,11 

ΠΛΝΙΝ 20.872.565,02 23.809.566,11  

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεξηζκάησλ) 48.948.267,88 42.234.920,58  

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 0,00  382.783,71  

Γάλεηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ 27.320.934,09  24.051.073,89  

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.172.778,59  2.111.974,80  
ΠΛΝΙΝ 79.441.980,55  68.780.752,98  

 
5.20 Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 
 
Ν Όκηινο έρεη ζέζεη σο ζηφρνπο ηνπ, φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ, ηε 
δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην 
παξφλ θαη ζην κέιινλ ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη θαη λα απνδίδνληαη ηθαλνπνηεηηθέο 
απνδφζεηο (returns) ζηνπο Κεηφρνπο θαη ζηνπο ινηπνχο Stakeholders θαη ηελ 
δηαηήξεζε ηεο βέιηηζηεο θαηαλνκήο θεθαιαίνπ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Ν Όκηινο 
ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαηήξεζεο ή ηεο πξνζαξκνγήο ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο 
δχλαηαη λα κεηαβάιεη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ κεξηζκάησλ πξνο ηνπο κεηφρνπο, 
λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα πξνβεί ζε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή λα 
εθπνηήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο κείσζε ηνπ δαλεηζκνχ. Ν Όκηινο παξαθνινπζεί 
ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ δείθηε ζπληειεζηήο κφριεπζεο. πνινγίδεηαη σο 
αξηζκεηηθφ θιάζκα κε αξηζκεηή ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ θαη παξαλνκαζηή ηα ζπλνιηθά 
απαζρνινχκελα θεθάιαηα. Ν θαζαξφο δαλεηζκφο πξνθχπηεη εάλ απφ ηνλ ζπλνιηθφ 
δαλεηζκφ (καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν) αθαηξεζεί ην ζχλνιν ησλ ηακεηαθψλ 
δηαζεζίκσλ θαη ηζνδχλακσλ. Ρα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα απνηεινχληαη 
απφ ην άζξνηζκα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ. Ν ζπληειεζηήο 
κφριεπζεο γηα ην 2011 θαη 2010 εκθαλίδεηαη σο εμήο: 
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Ξνζά ζε επξψ ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Πχλνιν Γαλεηζκνχ  

(Πεκ. 6.15)  38.974.096,68 41.335.288,06 36.114.524,76 37.593.333,26 

Κείνλ: Ρακεηαθά 
δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα  

(Πεκ. 6.11) -9.801.968,69 -7.326.750,86 -6.993.969,79 -6.411.655,66 

Θαζαξόο 

Γαλεηζκόο 29.172.127,99 34.008.537,20 29.120.554,97 31.181.677,60 

Ίδηα Θεθάιαηα 
(Πεκ. 6.13-6.14) 23.246.401,07 21.897.562,87 22.197.588,45 22.590.597,73 

Ππλνιηθά 

Απαζρνινύκελα 
Θεθάιαηα 52.418.529,06 55.906.100,07 51.318.143,42 53.772.275,33 

Ππληειεζηήο 
Κφριεπζεο θαηά 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 56% 61% 57% 58% 

 
 
Ν Όκηινο εθαξκφδνληαο πηζηά ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ αγνξάο 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ηξέρνλ πεξηβάιινλ κε ηθαλφ δείθηε αζθαιείαο.  
 
 
5.21    Πεκαληηθέο Ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη  θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο 
 
Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα 
ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη 
εχινγεο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα 
πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζην εγγχο κέιινλ. Πεκεηψλεηαη φηη, παξά ην γεγνλφο φηη 
νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο 
θαη ηνπ Νκίινπ, ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά 
απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο.  
 
 
5.22 Ππλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 
 
Νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηνπ Νκίινπ θαη 
ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο 
νξίδνληαη απφ ην ΓΙΞ 24 έρνπλ σο εμήο:   
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 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Ξσιήζεηο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ 
Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 600,00 14.287,87 

Αγνξέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ 
Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 

Απαηηήζεηο  Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 43,93 Γελ ππάξρνπλ 

πνρξεψζεηο  Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ Γελ ππάξρνπλ 

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 

1.363.198,56 1.456.105,15 1.363.198,56 1.456.105,15 

Άιιεο δαπάλεο πνπ 
αθνξνχλ δηεπζπληηθά 

ζηειέρε θαη κέιε ηεο 

Γηνίθεζεο 

49.455,64 60.861,42 49.455,64 60.861,42 

Απαηηήζεηο απφ 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 
κέιε ηεο Γηνίθεζεο 

101.320,95 70.208,50 101.320,95 70.208,50 

πνρξεψζεηο πξνο 

δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 
κέιε ηεο Γηνίθεζεο 

0,00 2.003,68 0,00 2.003,68 

 
Ρα έζνδα ηεο κεηξηθήο πνζνχ 600,00 επξψ αθνξνχλ ελνίθηα γξαθείνπ απφ ηελ 
ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΟΗΠΡΝΛ ΔΔΞΛ. Ξνζφ 43,93 επξψ είλαη απαίηεζε απφ ηελ 
δηαρεηξίζηξηα REV MARITIME LTD, ζπγαηξηθή ηεο ΑΟΗΠΡΝΛ Δ.Δ.Ξ.Λ. θαη αθνξά 
ιεηηνπξγηθά έμνδα γξαθείνπ.      
 
5.23 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 
 
Ν αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Κεηξηθή Δηαηξεία θαηά ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2011  έρεη σο εμήο: 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Γηνηθεηηθφ ππαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ-Δξγαηνηερλίηεο 
 

Λαπηηθνί 

 

102 
 

46 

 

97 
 

27 

97 
 

97 
 

 
Ζ Κεηξηθή Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε 119 επηρεηξεκαηίεο νδεγνχο-κεηαθνξείο 
βπηηνθφξσλ πγξψλ θαπζίκσλ Γεκνζίαο Σξήζεσο, γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
ηεο. Ν αληίζηνηρνο αξηζκφο γηα ην 2010  ήηαλ 105.  
Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ΟΔΒΝΗΙ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Α.Δ θαη ΑΟΗΠΡΝΛ Δ.Δ.Ξ.Λ.  δελ 
απαζρνινχλ πξνζσπηθφ. Ζ πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο LYRICS θαη SYRA απαζρνινχλ  22 
θαη 24 λαπηηθνχο αληίζηνηρα, ελψ ε δηαρεηξίζηξηα REV MARITIME έρεη πξνζσπηθφ 5 
ππαιιήισλ.  
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Ζ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο έρεη σο εμήο: 
 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 4.323.474,86 3.020.969,52 3.146.918,39 3.020.969,52 

Έμνδα θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο 

Ηδησηηθή Αζθάιηζε 
Ξξνζσπηθνχ 

 

857.563,97 
 

43.027,61 

 
802.579,64 

 
39.656,36 

 

846.972,51 
 

43.027,61 

 
802.579,64 

 
39.656,36 

 5.224.066,44 3.863.205,52 4.036.918,51 3.863.205,52 

 
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ηεο κεηξηθήο γηα ηελ εθεηηλή ρξήζε  
έρεη επηβαξπλζεί κε ην πνζφ ησλ 102.210,27€ πνπ αθνξά ινηπέο παξνρέο 
πξνζσπηθνχ (ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο, δηαηαθηηθέο) θαη πνζφ 176.162,21 πνπ αθνξά 
έμνδα απνδεκηψζεσο πξνζσπηθνχ . Ρα αληίζηνηρα πνζά ην 2010 ήηαλ 93.658,90€ θαη 
58.230,11€. 
 
5.24 Θέξδε αλά Κεηνρή 

 
Ρα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζζεθαλ βάζεη ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ 
κεηνρψλ ζε θπθινθνξία, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαη έρνπλ σο 
εμήο: 
 

                                               ΌΚΗΙΝΠ 
 1/01/2011 - 31/12/2011 1/01/2010 - 31/12/2010 

Θέξδε πεξηόδνπ πξν 
θόξσλ 

1.179.866,16 3.948.006,75 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο -110.974,58 -796.978,14 

Ινηπνί Φφξνη -15.431,89 -356.235,89 

Θαζαξά Θέξδε πεξηόδνπ  1.053.459,69 2.794.792,72 

Θαηαλέκνληαη ζε:     

Κεηφρνπο κεηξηθήο εηαηξείαο 1.053.459,68 2.794.792,91 
Κεηφρνπο κεηνςεθίαο 0,01 -0,19 
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 
απφ θφξνπο 1.028.644,33 -1.419.132,76 
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 
έζνδα κεηά απφ θφξνπο 

2.082.104,02 1.375.659,96 

Πηαζκηζκέλνο αξηζκφο 
κεηνρψλ ζε θπθινθνξία 22.280.000 22.280.000 

Βαζηθά Θέξδε αλά κεηνρή  0,0935  0,0617  
                                              ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
 1/01/2011 - 31/12/2011 1/01/2010 - 31/12/2010 

Θέξδε πεξηόδνπ πξν 
θόξσλ 

466.663,01 3.222.648,13 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο -110.974,58 -796.978,14 

Ινηπνί Φφξνη -15.431,89 -356.235,89 

Θαζαξά Θέξδε πεξηόδνπ  340.256,54 2.069.434,10 

Θαηαλέκνληαη ζε:     

Κεηφρνπο κεηξηθήο εηαηξείαο 340.256,54 2.069.434,10 
Πηαζκηζκέλνο αξηζκφο 
κεηνρψλ ζε θπθινθνξία 22.280.000 22.280.000 

Βαζηθά Θέξδε αλά κεηνρή  0,0153  0,0929 
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5.25 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 
 

α) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
ηεο εηαηξείαο. 
β) Ζ Κεηξηθή Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2008. 
Γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηνπ 2009 θαη 2010 ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζρεκαηίζηεθε 
ζρεηηθή πξφβιεςε πνζνχ 180.000,04 €. 
Ζ παξαπάλσ πξφβιεςε ζεσξείηαη επαξθήο θαη ζε ελδερφκελνπο επφκελνπο ειέγρνπο 
ησλ Φνξνινγηθψλ Αξρψλ εθηηκάηαη φηη δελ ζα ππάξμνπλ επηβαξχλζεηο πνπ ζα 
επεξεάζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ν θνξνινγηθφο 
έιεγρνο 2011 έρεη αλαηεζεί ζηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ην άξζξν 21 ηνπ λ.3943/2011 θαη ηεο πνι. 
1159/2011. 
Ζ Θπγαηξηθή Δηαηξεία ΟΔΒΝΗΙ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Α.Δ., πνπ έθιεηζε ηελ πξψηε ηεο 
ρξήζε ζε ππέξ-δσδεθάκελε βάζε ηελ 31.12.2008 δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά 
κέρξη ζήκεξα. Απφ ηηο θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο δελ έρνπλ πξνθχςεη πιεξσηένη 
θφξνη, νπφηε δελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο.  
Ζ ζπγαηξηθή Δηαηξία ΑΟΗΠΡΝΛ Δ.Δ.Ξ.Λ. ηδξχζεθε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010. 

 

Η) Δγγπεηηθέο επηζηνιέο 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Σνξεγεζείζεο εγγπήζεηο 
θαιήο πιεξσκήο ζηα 

δηπιηζηήξηα 30.850.000,00 18.750.000,00 30.850.000,00 18.750.000,00 

Σνξεγεζείζεο εγγπήζεηο 
θαιήο πιεξσκήο ζηα 

Ρεισλεία 420.000,00 16.315.000,00 420.000,00 16.315.000,00 
Σνξεγεζείζεο εγγπήζεηο 

θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ 59.928,10 3.517.437,51 49.885,60 3.517.437,51 

 31.329.928,10 38.582.437,51 31.319.885,60 38.582.437,51 

 
ΗΗ) Δμαζθαιίζεηο εγγπήζεηο ππέξ Νκίινπ 
 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Ξξνζεκεηψζεηο επί αθηλήησλ πειαηψλ 
/ ζπλεξγαηψλ 5.620.000,00 5.615.000,00 5.620.000,00 5.615.000,00 

Σνξεγεζείζεο εγγπήζεηο θαιήο 
πιεξσκήο απφ πειάηεο 3.437.847,02 1.917.117,02 3.437.847,02 1.917.117,02 
Σνξεγεζείζεο εγγπήζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο ζχκβαζεο απφ 
πξνκεζεπηέο 316.950,00 335.425,00 316.950,00 335.425,00 

 
 
 
 



 

ΝΚΗΙΝΠ REVOIL     Δηήζηα  Νηθνλνκηθή  Έθζεζε ρξήζεο 2011  
                                 

 

62 

 
5.26 Πεκαληηθά γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο ιήμεο ηεο θιεηόκελεο 

ρξήζεσο. 
 
Γελ ππάξρνπλ. 

 

5.27 Άιιεο πιεξνθνξίεο 
 
Νη κεηνρέο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ κε 
ηνλ θσδηθφ ΟΔΒ/REV. Θάζε θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. Ζ 
ζπλνιηθή θεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 αλήιζε ζε 
10.605.280,00 επξψ. 
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6 Αλαιπηηθά Πηνηρεία επί ησλ Νηθνλνκηθώλ  Θαηαζηάζεσλ 
 
6.1. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία  
 
α)  Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία Νκίινπ 
 
 

 
Γήπεδα – 
Νηθόπεδα 

Θηήξηα - 
Ρερληθά έξγα 

Κερ/ηα - Ρερλ. 
Δγθαη/ζεηο - 

ινηπόο 
κεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλεην -
πνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε 
ΠΛΝΙΝ 

Αμία Θηήζεο έσο  
31.12.10 527.562,92 9.669.027,86 26.839.829,40 18.481.939,72 886.633,60 15.687.091,48 72.092.084,98 

Ξξνζζήθεο 
01.01-31.12.11 327.691,80 1.394.136,16 6.631.463,46 17.605.415,75 192.526,26 285.270,00 26.436.503,43 

Κεηψζεηο  01.01-
31.12.11 0,00 0,00 -292.629,15 -98.205,08 -1.661,59 -15.972.361,48 -16.364.857,30 

Αμία Θηήζεο  έσο 
31.12.11 855.254,72 11.063.164,02 33.178.663,71 35.989.150,39 1.077.498,27 0,00 82.163.731,11 

Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 
31.12.10 0,00 -3.136.837,55 -14.396.450,77 -1.117.453,67 -662.752,56 0,00 -19.313.494,55 

Απνζβέζεηο  
01.01-31.12.11 0,00 -734.363,40 -3.141.052,78 -2.367.306,74 -82.026,53 0,00 -6.324.749,45 

Κεηψζεηο  01.01-
31.12.11 0,00 0,00 267.257,03 86.108,04 1.661,57 0,00 355.026,64 

Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 
31.12.11 0,00 -3.871.200,95 -17.270.246,52 -3.398.652,37 -743.117,52 0,00 -25.283.217,36 

Αλαπφζβεζηε 
Αμία 31.12.2010 527.562,92 6.532.190,31 12.443.378,63 17.364.486,05 223.881,04 15.687.091,48 52.778.590,41 

Αλαπφζβεζηε 
Αμία 31.12.2011 855.254,72 7.191.963,07 15.908.417,19 32.590.498,03 334.380,75 0,00 56.880.513,74 
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β)  Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία Δηαηξείαο  
 

 
Γήπεδα – 
Νηθόπεδα 

Θηήξηα - 
Ρερληθά έξγα 

Κερ/ηα - Ρερλ. 
Δγθαη/ζεηο - 

ινηπόο 
κεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αθηλεην -
πνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε 
ΠΛΝΙΝ 

Αμία Θηήζεο έσο  
31.12.10 527.562,92 9.669.027,86 26.839.829,40 2.279.935,41 885.793,60 105.627,00 40.307.776,19 

Ξξνζζήθεο 
01.01-31.12.11 327.691,80 1.394.136,16 6.631.463,46 538.371,74 162.811,41 285.270,00 9.339.744,57 

Κεηψζεηο  01.01-
31.12.11 0,00 0,00 -292.629,15 -98.205,08 -1.661,59 -390.897,00 -783.392,82 

Αμία Θηήζεο  έσο 
31.12.11 855.254,72 11.063.164,02 33.178.663,71 2.720.102,07 1.046.943,42 0,00 48.864.127,94 

Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 
31.12.10 0,00 -3.136.837,55 -14.396.450,77 -750.707,55 -661.912,57 0,00 -18.945.908,46 

Απνζβέζεηο  
01.01-31.12.11 0,00 -734.363,40 -3.141.052,78 -216.996,72 -80.641,50 0,00 -4.173.054,40 

Κεηψζεηο  01.01-
31.12.11 0,00 0,00 267.257,03 86.108,04 1.661,57 0,00 355.026,64 

Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 
31.12.11 0,00 -3.871.200,95 -17.270.246,52 -881.596,23 -740.892,50 0,00 -22.763.936,20 

Αλαπφζβεζηε 
Αμία 31.12.2010 527.562,92 6.532.190,31 12.443.378,63 1.529.227,86 223.881,03 105.627,00 21.361.867,73 

Αλαπφζβεζηε 
Αμία 31.12.2011 855.254,72 7.191.963,07 15.908.417,17 1.838.505,84 306.050,92 0,00 26.100.191,72 

            
 
 
(α) Πηα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηφζν ηνπ Νκίινπ φζν θαη ηεο 
Κεηξηθήο Δηαηξείαο, ζηηο 31.12.2011, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη κηζζσκέλα κε 
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 
 

Ξεξηγξαθή Αμία θηήζεο 
Ππζζσξεπκέλεο 

Απνζβέζεηο  
Αλαπόζβεζηε 

Αμία 

Θηήξηα – Δγθ/ζεηο θηεξίσλ 11.738,81 7.947,53 3.791,28 
Κερ/ηα – Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 11.040.453,47 2.511.585,67 8.528.867,80 

Κεηαθνξηθά Κέζα 2.359.203,16 701.410,16 1.657.793,00 

 
(β) Γελ πθίζηαληαη δεζκεχζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο εθ κέξνπο ηεο κεηξηθήο  
Δηαηξείαο, γηα ηελ αγνξά ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθηφο ησλ 
ππνιεηπφκελσλ κηζζσκάησλ leasing . Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΟΗΠΡΝΛ ΔΔΞΛ γηα ηελ 
αγνξά ηνπ δεχηεξνπ πινίνπ ηεο BLUE ETERNITY, πξνρψξεζε ζηελ ζχλαςε δαλείνπ 
ππνζεθεχνληαο θαη ηα δχν πινία ηεο σο εγγχεζε.  
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6.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Αμία θηήζεο   

πφινηπν θηήζεο θαηά ηελ 31.12.10 1.130.490,90 1.129.108,90 

Ξξνζζήθεο 01.01 – 31.12.2011 736.275,40 736.275,40 

Κεηψζεηο 01.01 - 31.12.2011 0,00 0,00 

πφινηπν θηήζεο θαηά ηελ 31.12.11 1.866.766,30 1.865.384,30 

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 31.12.10 -479.643,66 -478.261,67 

Απνζβέζεηο 01.01 - 31.12.2011 -247.206,02 -247.206,02 

Κείσζε Απνζβέζεσλ 01.01 - 31.12.2011 0,00 0,00 

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  31.12.11 -726.849,68 -725.467,69 

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2010 

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2011 
 

650.847,24 

1.139.916,62 
 

650.847,23 

1.139.916,61 
 

 Πεκεηώζεηο 
 Πηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ θαη ηεο  Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη 
ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη κεηαβίβαζε κηζζσηηθψλ δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα ηξίησλ. 

6.3    Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα. 
 
Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα. 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Αμία θηήζεο   

πφινηπν θηήζεο 31.12.10 1.545.968,48 1.545.968,48 

Ξξνζζήθεο 01.01 – 31.12.2011 321.966,85 321.966,85 

Κεηψζεηο 01.01 - 31.12.2011 0,00 0,00 

πφινηπν αμίαο θηήζεο 31.12.2011 1.867.935,33 1.867.935,33 

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  31.12.2010 -10.646,95 -10.646,95 

Απνζβέζεηο 01.01 - 31.12.2011 -21.926,02 -21.926,02 

Κείσζε Απνζβέζεσλ 01.01 - 31.12.2011 0,00 0,00 

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  31.12.2011 -32.572,97 -32.572,97 

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2010 1.535.321,53 1.535.321,53 

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2011 1.835.362,36 1.835.362,36 

 
6.4 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 
 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ 
31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο   
καθξνπξφζεζκεο 

ιήμεο     1.585.881,61 1.449.343,97 1.585.881,61 1.449.343,97 
Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 226.789,06 161.080,41 226.789,06 161.080,41 

Καθξνπξφζεζκεο 

απαηηήζεηο απφ 
πξνθαηαβνιέο ελνηθίσλ  1.022.109,90 1.030.996,52 1.022.109,90 1.030.996,52 

 2.834.780,57 2.641.420,90 2.834.780,57 2.641.420,90 
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Νη επηηαγέο εηζπξαθηέεο καθξνπξφζεζκεο ιήμεο (άλσ ηνπ έηνπο) ηηο νπνίεο έρεη ε 
Κεηξηθή Δηαηξεία ζην ραξηνθπιάθην ηεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 
απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηε θαζαξή παξνχζα αμία ηνπο. Νη δηαθνξέο πνπ 
πξνθχπηνπλ, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
θφζηνο (ζεκ. 6.26). 
 
6.5. Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο  
 

Ζ κεηξηθή Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ΟΔΒΝΗΙ 
ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Α.Δ θαη ΑΟΗΠΡΝΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΠΡΖΛ 
ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ . Ζ ζχζηαζε ηεο Θπγαηξηθήο Θαηαζθεπαζηηθήο Δηαηξείαο 
ΟΔΒΝΗΙ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Α.Δ. (ΑΚΑΔ 63394/07/Β/07/106) πξαγκαηνπνηήζεθε 
εληφο ηεο ρξήζεσο 2007 κε ηελ κεηξηθή Δηαηξεία λα ζπκκεηέρεη θαηά 99,99% ζην 
κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε ην πνζφ ζπκκεηνρήο λα αλέξρεηαη ζηα  149.990,00 επξψ. 
Ζ ΑΟΗΠΡΝΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ 
ηδξχζεθε ζηηο 3 Ηνπλίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2190/1920 θαη ηνπ 
Λ.2843/2000 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ.2992/2002 θαη θαηαρσξήζεθε ζην 
Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ 69650/04/Β/10/90. Ζ εηαηξεία πξνήιζε απφ 
ηελ εηαηξεία ΑΟΗΠΡΝΛ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ Α.Δ. ε νπνία έθαλε έλαξμε ζηηο 19 Καΐνπ 2010 
κε Κεηνρηθφ Θεθάιαην εμήληα ρηιηάδεο επξψ (60.000) θαη κεηαηξάπεθε ζε Δ.Δ.Ξ.Λ. 
κεηά ηελ απφ 3 Ηνπλίνπ 2010 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 
πνπ απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο επσλπκίαο, ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ, ηνπ  
ζθνπνχ θαη πξνρψξεζε ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά επξψ είθνζη ελλέα 
εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ελελήληα ρηιηάδεο δχν (29.290.002) κε ηελ έθδνζε ελλέα 
εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ εμήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ 
(9.763.334) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ ηξηψλ (3) εθάζηεο. 
Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαιχθζεθε απφ ηελ κεηξηθή Δηαηξεία θαη 
κνλαδηθή κέηνρν ΟΔΒΝΗΙ Α.Δ.Δ.Ξ. Ζ ΑΟΗΠΡΝΛ εληφο ηνπ 2010 πξνρψξεζε κέζσ ηεο 
ίδξπζεο ησλ  ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ LYRICS NAVIGATION LTD θαη SYRA NAVIGATION 
LTD ζηελ αγνξά δχν θνξηεγψλ πινίσλ κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ ηνπ “Blue Angel” 
θαη “Blue Eternity” ηαπσληθήο θαηαζθεπήο 1994 θαη ρσξεηηθφηεηαο 45 ρηιηάδσλ 
ηφλσλ πεξίπνπ ην θαζέλα. Ρν ηίκεκα ηεο αγνξάο αλήιζε ζπλνιηθά ζηα 20,4 θαη 19,7 
εθαηνκκχξηα δνιάξηα αληίζηνηρα. Πηα ηέιε Απγνχζηνπ 2010 ην πινίν “Blue Angel” 
παξειήθζε απφ ηελ ΑΟΗΠΡΝΛ θαη παξαδφζεθε ζηνπο λαπισηέο ηνπ ζε ζπλέρεηα 
ζπκθσλίαο γηα ηελ λαχισζε ηνπ πινίνπ δηάξθεηαο 12 κελψλ κε εκεξήζην έζνδν 
16.000 δνιάξηα ΖΞΑ. Κε ηελ ιήμε ηνπ λαπινζπκθψλνπ θαη κεηά ηνλ 
πξνγξακκαηηζκέλν δεμακεληζκφ ηνπ ζηελ Θίλα ην πινίν ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2011 
λαπιψζεθε εθ λένπ κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε εκεξήζην έζνδν 9.500 δνιάξηα. Ρν “Blue 
Eternity” παξειήθζε νινθιεξψλνληαο ηελ αγνξά ηνπ εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη 
λαπιψζεθε γηα δηάζηεκα 11 κελψλ κε εκεξήζην έζνδν 14.500 δνιάξηα ΖΞΑ. Ρνλ 
Γεθέκβξην ηνπ 2011 ε λαχισζε παξαηάζεθε γηα δηάζηεκα 4 κε 6 κελψλ κε εκεξήζην 
έζνδν 11.000 δνιάξηα. Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2011 ε ΑΟΗΠΡΝΛ ίδξπζε ηελ REV 
MARITIME LTD κε κεηνρηθφ θεθάιαην 500 δνιάξηα ΖΞΑ θαη ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε 
πινίσλ. Ζ δηαρεηξίζηξηα REV MARITIME ηνλ Λνέκβξην αλέιαβε ην management ησλ 
δχν θνξηεγψλ πινίσλ ηνπ Νκίινπ.       
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6.6 Αλαβαιιόκελνη θόξνη 
 
Ν ινγαξηαζκφο «Αλαβαιιφκελνη Φφξνη» αλαιχεηαη σο αθνινχζσο : 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Απνζεκαηηθφ απφ 

αλαπξνζαξκνγή παγίσλ & 

αλαβαιιφκελνο επί ησλ 
απνζβέζεσλ Λ.2065/1992 110.829,10 110.829,10 110.829,10 110.829,10 

Γηαθνξέο απνηειεζκάησλ 
ΔΙΞ θαη ΓΙΞ κέρξη 

31/12/2010 296.244,49 307.374,26 296.244,49 307.374,26 

Γηαθνξέο απνηειεζκάησλ 
ΔΙΞ θαη ΓΙΞ ρξήζεσο 

2010 & 2011 αληίζηνηρα  -40.137,46 -11.129,77 -40.137,46 -11.129,77 

Πύλνιν 366.936,13 407.073,59 366.936,13 407.073,59 

 
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ 
ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη 
αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 
Ρα ζπκςεθηζκέλα πνζά  ησλ δηαθνξψλ ησλ απνηειεζκάησλ  ρξήζεσο 2011 έρνπλ 
σο εμήο: 

 
Αλαβαιιόκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε 

Αλαβαιιόκελε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε 

Απνζβέζεηο παγίσλ  302.229,80  

Δλνίθηα leasing  537.270,21 

Ρφθνη βξαρππξφζεζκσλ 
ππνρξεψζεσλ 

96.882,97  

Θέξδε πψιεζεο παγίσλ  1.442,51 

Εεκηέο πψιεζεο παγίσλ  3.362,33 

Αλφξγαλα έζνδα/έμνδα 630,64  

Έμνδα βπηίσλ Leasing  

Αλακφξθσζε εμφδσλ 

Πύλνιν: 

 

96.032,09 

495.775,50 

2.831,10 

 

544.906,15 

 
6.7   Απνζέκαηα (Δκπνξεύκαηα) 
 
Ζ Κεηξηθή Δηαηξεία δηαηεξεί απνζέκαηα θαπζίκσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηε Σίν  
ζηε Θαβάια θαη ζηνλ Αζπξφππξγν, θαζψο επίζεο θαη απνζέκαηα ιηπαληηθψλ ζε 
εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ.  

Ζ Κεηξηθή Δηαηξεία πξνζπαζεί λα δηαηεξεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο 
πνζφηεηεο θπζηθνχ πξντφληνο, επηηπγράλνληαο ηε βειηηζηνπνίεζε δηαρείξηζήο ηνπο, 
γεγνλφο πνπ ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν ηηκψλ θαη επεξεαζκφ ησλ 
νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ θαη  
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ηεο ηηκήο ηνπ δνιαξίνπ, παξάγνληεο νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε 
ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη έλα πνζνζηφ 52% πεξίπνπ ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ 
“Απνζέκαηα θαπζίκσλ” θαηαιακβάλνπλ νη πξνπιεξσζέληεο δαζκνί θαπζίκσλ 
πξνθεηκέλνπ,  απηά λα θαηαζηνχλ ειεχζεξα πξνο πψιεζε. 
Δπηπξφζζεηα, ζεκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ θαηεζηξακκέλα ή απαμησκέλα 
απνζέκαηα. 

Ρα απνζέκαηα ηελ 31.12.2011 απνηεινχληαη απφ: 

Απνζέκαηα 31.12.11 31.12.10 

Ιηπαληηθά: 596.765,53 894.729,76 

Θαχζηκα: 5.681.164,07 3.667.441,00 

Απνζέκαηα επί ηνπ  

πινίνπ: 171.220,04 90.548,22 

Πύλνιν: 6.449.149,64 4.652.718,98 

 
Νη ζπγαηξηθέο Δηαηξείεο ΟΔΒΝΗΙ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Α.Δ θαη ΑΟΗΠΡΝΛ ΔΔΞΛ δελ έρνπλ 
ππφ ηελ θαηνρή ηνπο απνζέκαηα. Νη πινηνθηήηξηεο Δηαηξείεο LYRICS NAVIGATION 
LTD θαη SYRA NAVIGATION LTD θαηέρνπλ απνζέκαηα αμίαο 171.220,04 ηα νπνία 
αθνξνχλ θπξίσο  ιηπαληηθά, εθφδηα θαη ηξφθηκα πνπ απνγξάθνληαη επί ησλ πινίσλ 
θαηά ηελ εκέξα ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ.   
 

6.8   Ξειάηεο  
 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξεξηγξαθή 

ινγαξηαζκνύ 

 

31.12.11 
 

 

31.12.10 
 

31.12.11 31.12.10 

Ξειάηεο (ππφινηπν 
αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ) 

 
26.226.614,34 

 
21.447.877,02 

 
26.226.614,34 

 
21.447.877,02 

Ξειάηεο (ππφινηπν 

επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ) 15.137.945,23 

 

20.500.183,11 15.137.945,23 

 

20.500.183,11 

 41.364.559,57 41.948.060,13 41.364.559,57 41.948.060,13 

     

Νη Θπγαηξηθέο δελ έρνπλ απαηηήζεηο απφ πειάηεο. 
 
α) Ζ ελειηθίσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ “Ξειάηεο” ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο (αλνηθηφ 
ππφινηπν, πνζά ζε ρηι. επξψ) θαηά ηελ 31.12.2011 θαη 31.12.2010 παξνπζηάδεηαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
Ξνζά ζε ρηι. επξώ 31.12.11 

 

Ξνζνζηό  31.12.10 Ξνζνζηό 

Απφ 1 έσο 30 εκέξεο 19.826.602  76%  16.921 84% 

Απφ 31 έσο 90 εκέξεο 2.320.763  9%  1.147 6% 

Απφ 91 έσο 150 εκέξεο 2.367.838  9%  1.091 5% 

Άλσ ησλ 151 εκεξψλ 1.704.469  7%  880 4% 

Πύλνιν 26.219.673  100%  20.039 100% 
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Ζ Δηαηξεία γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πειαηψλ έρεη 
ζρεκαηίζεη πξφβιεςε 603 ρηι. επξψ ην 2011 έλαληη 303 ρηι. επξψ ηελ πεξζηλή 
ρξήζε. 
 
β) Ζ ελειηθίσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο “Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο” 
(πνζά ζε ρηι. επξψ) ζηηο 31.12.2011 θαη 31.12.2010 απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 
 
Ξνζά ζε ρηι. επξώ 31.12.11 

 

Ξνζνζηό  31.12.10 

 

Ξνζνζηό 

Απφ 1 έσο 30 εκέξεο 13.450  89%  16.570  81% 

Απφ 31 έσο 90 εκέξεο 783  5%  2.405  12% 

Απφ 91 έσο 150 εκέξεο 392  3%  656  3% 

Απφ 151 έσο 365 εκέξεο 512  3%  869  4% 

Πύλνιν 15.137  100%  20.500  100% 

 
Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ “Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο”, ζε 
πνζνζηφ 89% πεξίπνπ, αθνξά επηηαγέο εηζπξαθηέεο ιήμεο έσο 30 εκεξψλ.(2010: 
πνζνζηφ 81%). 
Ζ εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ ηαπηίδεηαη  κε ηε ινγηζηηθή αμία απηψλ. 
 
6.9  Ινηπέο απαηηήζεηο 

 
 
Ν ινγαξηαζκφο ρξεψζηεο δηάθνξνη ηεο κεηξηθήο αθνξά θπξίσο απαηηήζεηο απφ 
πηζησηέο πνζνχ 1,31 εθαη. επξψ νη νπνίεο εμνθιήζεθαλ εληφο ηνπ 2012, πηζησηηθφ 
ππφινηπν Φ.Ξ.Α. 486 ρηι. επξψ θαη Φφξν εηζνδήκαηνο 511 ρηι. επξψ.    
 
 

6.10  Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ απνηηκεκέλα 
ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ απνηειεζκάησλ 
 
Ρν εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο αθνξά κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην 
Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη Λέαο φξθεο θαη αλαιχεηαη σο θάησζη:  
 
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξεξηγξαθή 
Ινγαξηαζκνύ 

31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Σξεψζηεο Γηάθνξνη 2.698.196,57 1.882.425,83 2.593.917,56 1.392.534,26 

Ινγαξηαζκνί 
δηαρείξηζεο 

πξνθαηαβνιψλ θαη 
πηζηψζεσλ 11.870,57 11.162,77 11.870,57 11.162,77 

Έμνδα πνπ αθνξνχλ 
ηελ επφκελε ρξήζε 330.061,17 297.239,16 198.654,74 295.362,33 

Πύλνιν 3.040.128,31 2.190.827,76 2.804.442,87 1.699.059,36 
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 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 
Αμία θηήζεο έλαξμεο 

ρξήζεσο 222.623,55 220.774,40 222.623,55 220.774,40 

Αγνξέο ρξενγξάθσλ 0,00 180.092,72 0,00 180.092,72 

Ξσιήζεηο 
ρξενγξάθσλ 0,00 178.243,57 0,00 178.243,57 

Αμία θηήζεο ιήμεο 
ρξήζεσο 222.623,55 222.623,55 222.623,55 222.623,55 

     Απνηίκεζε 

ρξενγξάθσλ -177.255,61 -106.322,55 -177.255,61 -106.322,55 

Πύλνιν  45.367,94 116.301,00 45.367,94 116.301,00 

 
 
Ζ απνηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο 
θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρψλ ηνπ Σ.Α. θαη Λέαο φξθεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 
πξνέθπςε ζσξεπηηθή ινγηζηηθή δεκηά πνζνχ €177.255,61. Δληφο ηεο θιεηφκελεο 
ρξήζεο 2011 ε δεκηά αλήιζε ζε €70.933,06 ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεο.  
 

 
6.11   Tακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα  
 
 
Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
 
 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Ρακείν 101.415,75 77.914,32 101.415,75 77.914,32 

Θαηαζέζεηο φςεσο 4.552.052,94 4.809.007,58 3.892.554,04 4.582.506,49 

Θαηαζέζεηο 

πξνζεζκίαο 5.148.500,00 2.439.828,96 3.000.000,00 1.751.234,85 

Πύλνιν 9.801.968,69 7.326.750,86 6.993.969,79 6.411.655,66 

 
 
Δθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε δηαθνξνπνηήζεηο - αχμεζε/(κείσζε) - 
ησλ ηηκψλ euribor ηξηκήλνπ θαη overnight έσο +/- 2% (200 bps - κνλάδεο βάζεο) 
θαη δηαηεξψληαο φιεο ηηο ινηπέο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο ζα επέθεξε ηηο αθφινπζεο 
κεηαβνιέο ζην θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (πηζησηηθνί ηφθνη) απφ ηνθνθφξεο 
θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο, ζηα απνηειέζκαηα πξν θαη κεηά θφξσλ θαη ζηα 
ίδηα θεθάιαηα  ηνπ Νκίινπ: 
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Αύμεζε / Δπίδξαζε ζην 
θαζαξό ρξεκ/θό 

θόζηνο  

Δπίδξαζε ζηα 
απνηειέζκαηα 

πξν θόξσλ ηνπ 
Νκίινπ 

Δπίδξαζε ζηα 
απνηειέζκαηα 

κεηά θόξσλ ηνπ 
Νκίινπ 

Δπίδξαζε ζηα 
ίδηα θεθάιαηα 

ηνπ Νκίινπ (Κείσζε) 

0.5% 8.771 8.771 8.021 8.021 

1% 17.542 17.542 16.042 16.042 

1.5% 26.314 26.314 24.064 24.064 

2% 35.085 35.085 32.085 32.085 

-0.5% -8.771 -8.771 -8.021 -8.021 

-1% -17.542 -17.542 -16.042 -16.042 

-1.5% -26.314 -26.314 -24.064 -24.064 

-2% -35.085 -35.085 -32.085 -32.085 

 
 
6.12   Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα πξνο 
πώιεζε 
 
Ζ εηαηξία κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ απνθάζηζε λα κελ 
πξνβεί ζηελ πψιεζε ησλ εμήο αθηλήησλ: ηνπ  πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη 
πιπληεξίνπ-ιηπαληεξίνπ απηνθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο, ζηε ζέζε «ΑΚΓΓΑΙΩΛΑΠ» 
ηνπ νηθηζκνχ Θαηαξξάθηε ζηε Σίν θαη ηνπ  πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη 
πιπληεξίνπ-ιηπαληεξίνπ απηνθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο, ζην Γεκνηηθφ δηακέξηζκα 
Θαιπβίσλ ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ. 
 
 
6.13  Κεηνρηθό Θεθάιαην 
 

Ρν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ 6.684.000,00 επξψ δηαηξνχκελν ζε 22.280.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο 
νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξψ εθάζηε. 

Ρν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Θπγαηξηθήο ΟΔΒΝΗΙ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ 

Α.Δ.  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 150.000,00 επξψ,  δηαηξνχκελν ζε 15.000 κεηνρέο 

αμίαο 10,00 επξψ εθάζηε. Ρν πνζφ ζπκκεηνρήο ηεο Κεηξηθήο ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο Θπγαηξηθήο είλαη 149.990,00 επξψ. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο  100% 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΑΟΗΠΡΝΛ Δ.Δ.Ξ.Λ. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 29.350.002 επξψ, 

δηαηξνχκελν ζε 9.783.334 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηψλ 3 Δπξψ έθαζηε. Ζ 

ΑΟΗΠΡΝΛ ζπκκεηέρεη 100% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ εηαηξηψλ  Lyrics Navigation 

LTD θαη Syra Navigation LTD πινηνθηεηξηψλ δχν  θνξηεγψλ πινίσλ θαζψο θαη ζηελ 

REV MARITIME LTD δηαρεηξίζηξηα ησλ πινίσλ. 
 

 
6.14   Απνζεκαηηθά 
 
Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ “Απνζεκαηηθά” απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
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 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Γηαθνξά απφ 

έθδνζε κεηνρψλ 
ππέξ ην άξηην 4.961.435,24 

 
4.961.435,24 4.961.435,24 

 
4.961.435,24 

Ραθηηθφ 

απνζεκαηηθφ 956.221,35 

 

838.684,90 938.498,57 

 

838.578,79 
Αθνξνιφγεηα 

απνζεκαηηθά 
εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

λφκσλ 1.368.387,60 

 

1.368.387,60 1.368.387,60 

 

1.368.387,60 

Πύλνιν 7.286.044,19 7.168.507,74 7.268.321,41 7.168.401,63 

  
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2190/20 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ,  ε δεκηνπξγία 
“Ραθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ” ζε πνζνζηφ 5% εηεζίσο ησλ θεξδψλ κεηά θφξσλ, είλαη 
ππνρξεσηηθή, κέρξη ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ λα θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ. Ρν “Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ”  πξννξίδεηαη πξνο θάιπςε ηπρφλ 
ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ. 
 
Πην ινγαξηαζκφ “Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ” 
πεξηιακβάλνληαη απνζεκαηηθά πνπ πξνήιζαλ απφ αθνξνιφγεηα έζνδα θαη έζνδα 
θνξνινγεζέληα θαη΄ εηδηθφ ηξφπν, θαζψο επίζεο θαη αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ ηνπ 
αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 2601/1998 θαη 3299/2004 γηα ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο ζηε λήζν Σίν.  
Ρα αλσηέξσ αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ζα 
θνξνινγεζνχλ κε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.   
 
6.15   Έληνθα Γάλεηα 
 

Νη ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο (δάλεηα) ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη ζε 
καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο, σο θάησζη: 
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Καθξνπξφζεζκα 

δάλεηα 13.954.143,07 18.580.713,14 12.099.285,66 15.811.666,59 

Γφζεηο πιεξσηέεο 
ζηνπο επφκελνπο 

12 κήλεο 8.109.953,61 8.854.574,92 7.105.239,10 7.881.666,67 
Βξαρππξφζεζκα 

δάλεηα 16.910.000,00 13.900.000,00 16.910.000,00 13.900.000,00 

Πύλνιν 38.974.096,68 41.335.288,06 36.114.524,76 37.593.333,26 
 

 Ξεξίνδνη απνπιεξσκήο 

Ξνζά ζε Δπξώ Πύλνιν έσο 1 έηνο 1 – 2 έηε 2 – 5 έηε 
Καθξνπξφζεζκνο 

ηξαπεδηθφο 
δαλεηζκφο 22.064.096,68 8.109.953,61 10.379.143,07 3.575.000,00 

Βξαρππξφζεζκνο 

ηξαπεδηθφο 
δαλεηζκφο 16.910.000,00    
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Όια ηα δάλεηα πνπ έρεη ζπλάςεη ε Κεηξηθή κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο είλαη 
ρσξίο εμαζθαιίζεηο (unsecured bank loans).  
Γηα ην δάλεην πνπ έρεη ζπλάςεη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΑΟΗΠΡΝΛ ΔΔΞΛ, 
έρεη ππνζεθεχζεη θαη ηα δχν πινία ηεο.    
 
α) Ρν κέζν θφζηνο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ηνπ Νκίινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 
7,12%. 
 
β) Ζ εχινγε αμία ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηαπηίδεηαη κε ηε ινγηζηηθή αμία 
απηψλ. 
 
Δθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε δηαθνξνπνηήζεηο - αχμεζε/(κείσζε) - 
ηεο ηηκήο euribor θαηά  +/-2% δηαηεξψληαο φιεο ηηο ινηπέο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο ζα 
επέθεξε ηηο αθφινπζεο κεηαβνιέο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο απφ 
καθξνπξφζεζκεο ηνθνθφξεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, ζηα απνηειέζκαηα πξν θαη 
κεηά θφξσλ θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ  Νκίινπ:  
 

Αύμεζε / Δπίδξαζε ζην 
θαζαξό 

ρξεκ/θό 
θόζηνο  

Δπίδξαζε ζηα 
απνηειέζκαηα πξν 

θόξσλ ηνπ Νκίινπ 

Δπίδξαζε ζηα 
απνηειέζκαηα 

κεηά θόξσλ ηνπ 
Νκίινπ 

Δπίδξαζε ζηα 
ίδηα θεθάιαηα 

ηνπ Νκίινπ (Κείσζε) 

0.5% 126.023 126.023 105.392 105.392 

1% 252.047 252.047 210.785 210.785 

1.5% 378.070 378.070 316.177 316.177 

2% 504.093 504.093 421.570 421.570 

-0.5% -126.023 -126.023 -105.392 -105.392 

-1% -252.047 -252.047 -210.785 -210.785 

-1.5% -378.070 -378.070 -316.177 -316.177 

-2% -504.093 -504.093 -421.570 -421.570 

 

 
6.16     Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο  θαη  βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  
 
 
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο - βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απνξξένπλ θπξίσο απφ 
ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing), ηηο νπνίεο ε Κεηξηθή Δηαηξεία έρεη 
ζπλάςεη  γηα ηελ αλαλέσζε ηεο εηθφλαο ηνπ δηθηχνπ ησλ πξαηεξίσλ (rebranding) 
θαζψο θαη γηα ηελ κίζζσζε βπηηνθφξσλ νρεκάησλ. 
Ρν βξαρππξφζεζκν κέξνο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ιήμεο εληφο ηνπ έηνπο, 
απεηθνλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο 31.12.2011 θαη 31.12.2010  ζηηο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο. 
 
Ξνζά πνπ ιήγνπλ άλσ ηνπ ελφο έηνπο εκθαλίδνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηζνινγηζκνχο. 
 
Ζ αλάιπζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ζηηο 31.12.2011 απεηθνλίδεηαη ζηνπο 
παξαθάησ πίλαθεο : 
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ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Καθξνπξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Φνξηεγά Απηνθίλεηα 985.405,71 792.070,24 985.405,71 792.070,24 

Αλαθαηαζθεπή 
πξαηεξίσλ 5.849.888,74 4.344.133,23 5.849.888,74 4.344.133,23 

Δλνηθίσλ 83.127,50 92.649,50 83.127,50 92.649,50 

Πύλνιν 6.918.421,95 5.228.852,97 6.918.421,95 5.228.852,97 

Βξαρππξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 
Φνξηεγά Απηνθίλεηα 278.468,72 180.360,16 278.468,72 180.360,16 
Αλαθαηαζθεπή 

πξαηεξίσλ 2.022.511,76 1.116.138,81 2.022.511,76 1.116.138,81 

Πύλνιν 2.300.980,48 1.296.498,97 2.300.980,48 1.296.498,97 

πνρξεώζεηο 
ρξεκαηνδνηηθήο        

κίζζσζεο 

 
 

 
 

31.12.11 

 
 

 
 

31.12.10 

 
 

 
 

31.12.11 

 
 

 
 

31.12.10 

Πχλνιν ππνρξέσζεο 
ηέινο ρξήζεσο 9.219.402,43 6.525.352,24 9.219.402,43 6.525.352,24 

πνρξέσζε 
κειινληηθψλ ηφθσλ 1.051.364,47 706.426,77 1.051.364,47 706.426,77 

 
Δθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε δηαθνξνπνηήζεηο - αχμεζε/(κείσζε) - 
ηεο ηηκήο euribor θαηά  +/-2% δηαηεξψληαο φιεο ηηο ινηπέο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο ζα 
επέθεξε ηηο αθφινπζεο κεηαβνιέο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ινηπέο 
ηνθνθφξεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, ζηα απνηειέζκαηα πξν θαη κεηά θφξσλ θαη ζηα 
ίδηα θεθάιαηα ηνπ  Νκίινπ: 
 

Αύμεζε / Δπίδξαζε ζην 

θαζαξό ρξεκ/θό 

θόζηνο  

Δπίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα 
πξν θόξσλ ηνπ 

Νκίινπ 

Δπίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα 
κεηά θόξσλ 

ηνπ Νκίινπ 

Δπίδξαζε 

ζηα ίδηα 
θεθάιαηα 

ηνπ Νκίινπ (Κείσζε) 

0.5% 46.097 46.097 36.878 36.878 

1% 92.194 92.194 73.755 73.755 

1.5% 138.291 138.291 110.633 110.633 

2% 184.388 184.388 147.510 147.510 

-0.5% -46.097 -46.097 -36.878 -36.878 

-1% -92.194 -92.194 -73.755 -73.755 

-1.5% -138.291 -138.291 -110.633 -110.633 

-2% -184.388 -184.388 -147.510 -147.510 
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6.17     Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ   
 
Ν ινγαξηαζκφο “Καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο” αθνξά ηελ ππνρξέσζε ηεο Κεηξηθήο 
Δηαηξείαο λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ηε κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ – 
απνδεκηψζεσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, αλάινγα κε ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηνπο, ζε 
πεξίπησζε απνρψξεζήο ηνπο απφ ηελ Δηαηξεία. Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε 
απεηθνλίδεηαη, κε βάζε ην αλακελφκελν δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα εθάζηνπ 
εξγαδνκέλνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 31.12.2011. 

 
Ρν αλσηέξσ δηθαίσκα πξνεμνθιήζεθε ζηε παξνχζα αμία θαη νη αλαινγηζηηθέο 
παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη θάησζη: 
 
 Κέζνο εηήζηνο ξπζκφο καθξνρξφληαο αχμεζεο πιεζσξηζκνχ : +2% 
 Αχμεζε εηήζηνπ κηζζνινγίνπ :                        πιεζσξηζκφο + 1%  
 Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην :          6,2% 
 
Νη πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31.12.2011 έρνπλ σο εμήο: 
 
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
 1.1.11-31.12.11 1.1.10-31.12.10 1.1.11-31.12.11 1.1.10-31.12.10 

πφινηπν έλαξμεο ρξήζεο  130.280,60 128.980,22 130.280,60 128.980,22 
Ξιένλ : Ξξνβιέςεηο ρξήζεο   51.618,50 59.529,79 51.618,50 59.529,79 

Κείνλ: Σξεζηκνπνηεκέλεο 

πξνβιέςεηο ρξήζεσο  

 

-164.162,21 

 

-58.229,41 

 

-164.162,21 

 

-58.229,41 

πφινηπν 17.736,89 130.280,60 17.736,89 130.280,60 

 
Ρα πνζά πνπ αθνξνχλ ζην θφζηνο ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ έρνπλ σο εμήο: 
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 1.1.11-31.12.11 1.1.10-31.12.10 1.1.11-31.12.11 1.1.10-31.12.10 

Θφζηνο ηξέρνπζαο 

απαζρφιεζεο  
35.616,53 47.922,16 35.616,53 47.922,16 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο   11.948,77 10.952,29 11.948,77 10.952,29 

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο  4.053,20 655,34 4.053,20 655,34 

πφινηπν 51.618,50 59.529,79 51.618,50 59.529,79 

 
 
Νη ζπγαηξηθέο Δηαηξίεο ηνπ Νκίινπ ΟΔΒΝΗΙ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Α.Δ. θαη ΑΟΗΠΡΝΛ 
Δ.Δ.Ξ.Λ. δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ. Νη πινηνθηήηξηεο ζπγαηξηθέο ηεο ΑΟΗΠΡΝΛ 
Δ.Δ.Ξ.Λ. θαη ε δηαρεηξίζηξηα REV MARITIME δελ έρνπλ ππνρξέσζε ζρεκαηηζκνχ 
πξφβιεςεο.   
 
6.18   Ινηπέο Ξξνβιέςεηο 
 
Ζ κεηξηθή εηαηξεία γηα ελδερφκελεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο 
ζρεκάηηζε πξφβιεςε 180.000,04 επξψ.  
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6.19   Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεώζεηο 
 
Ζ Κεηξηθή Δηαηξεία πξνκεζεχεηαη ηα πγξά θαχζηκα (βελδίλεο, πεηξέιαηα) πνπ 
εκπνξεχεηαη απφ ηα δχν δηπιηζηήξηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ησλ 
Διιεληθψλ Ξεηξειαίσλ θαη ηεο MOTOR OIL. 
 
Ζ αλάιπζε ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο» 
απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

 
Νη ππνρξεψζεηο καο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο έρνπλ ηελ εμήο ιεθηφηεηα: 
 
Ξνζά ζε ρηι. επξώ 31.12.11 

 

Ξνζνζηό  31.12.10 Ξνζνζηό 

Απφ 1 έσο 90 εκέξεο 39.917  100%  35.396 100% 

Πύλνιν 39.917  100%  35.396 100% 

 
Νη ππνρξεψζεηο καο απφ επηηαγέο πιεξσηέεο έρνπλ ηελ εμήο ιεθηφηεηα: 
 
Ξνζά ζε ρηι. επξώ 31.12.11 

 

Ξνζνζηό  31.12.10 Ξνζνζηό 

Απφ 1 έσο 90 εκέξεο 8.573  99%  6.461 99% 

Απφ 91 έσο 150 εκέξεο 28  1%  70 1% 

Πύλνιν 8.601  100%  6.531 100% 

 
 
Ρν γεγνλφο φηη ν Όκηινο πξνκεζεχεηαη ηα θαχζηκα ηνπ απφ ηα δχν ειιεληθά 
δηπιηζηήξηα ηνπ απνζηεξεί ηελ δπλαηφηεηα δηαπξαγκαηεπηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 
φζνλ αθνξά ζηελ ηηκνινγηαθή θαη πηζησηηθή πνιηηηθή. Δθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε 
επαηζζεζίαο ζε δηαθνξνπνηήζεηο - αχμεζε/(κείσζε) ησλ εκεξψλ πίζησζεο πνπ 
δίδνληαη θαηά +/- 5 εκέξεο δηαηεξψληαο φιεο ηηο ινηπέο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο ζα 
επέθεξε ηηο αθφινπζεο κεηαβνιέο, ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα 
απνηειέζκαηα πξν θαη κεηά θφξσλ θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα: 
 
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξεξηγξαθή 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Ξξνκεζεπηέο 

Θαπζίκσλ 
(Γηπιηζηήξηα) 37.904.229,48 

 
23.350.113,92 37.904.229,48 

 
23.350.113,92 

Ξξνκεζεπηέο 
Ιηπαληηθψλ 170.418,99 163.522,92 170.418,99 163.522,92 

Ινηπνί Ξξνκεζεπηέο 

– Ξηζησηέο 2.272.910,33 

 

12.190.144,88 1.842.118,84 

 

11.882.466,31 

Πύλνιν 40.347.558,80 35.703.781,72 39.916.767,31 35.396.103,15 

Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο 8.600.709,08 6.531.138,86 8.600.709,08 6.531.138,86 

Πύλνιν 48.948.267,88 42.234.920,58 48.517.476,39 41.927.242,01 
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6.20   Ρξέρσλ Φόξνο Δηζνδήκαηνο 
 

Ν ινγαξηαζκφο «Ρξέρσλ Φφξνο Δηζνδήκαηνο» ηεο εηαηξείαο  αλαιχεηαη σο 
αθνινχζσο : 

 31.12.11 31.12.10 

Φφξνο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 44.201,96 762.305,78 

Ξιένλ ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο 26.635,16 19.269,39 

Κείνλ παξαθξαηεζείο θφξνο -6.007,70 -17.170,14 

Ξιένλ ραξηφζεκν θαη ΝΓΑ ραξη. 31.507,10 22.668,18 

Κείνλ πξνθαηαβνιή θφξνπ εληφο θιεηφκελεο ρξήζεο -608.090,00 -918.153,39 

Πύλνιν: -511.753,48 -131.080,18 

Ξιένλ πξνθαηαβνιή θφξνπ επφκελεο ρξήζεο 50.662,00 642.430,28 

Πύλνιν: -461.091,48 511.350,10 

 
Ζ απαίηεζε πνπ πξνέθπςε γηα ηα θέξδε ηεο ρξήζεο απφ ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο 
απεηθνλίδεηαη ζηηο ινηπέο απαηηήζεηο (ζεκ.6.9)  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ρξήζε ηνπ 2010 έρεη επηβαξπλζεί θαηά ην πνζφ ησλ 344 
ρηιηάδσλ επξψ ιφγσ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ επηβιήζεθε 
ζηελ Κεηξηθή βάζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ 3845/2010 ζηα θέξδε γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2010. Ρα θέξδε ηνπ Νκίινπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ λαπηηιία 
απαιιάζζνληαη απφ θφξν εηζνδήκαηνο.   
 
6.21   Ινηπέο Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο  
 
Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ “Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο” παξαηίζεηαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ινηπέο 
Βξαρππξόζεζκεο 

πνρξεώζεηο 

31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Φ.Ξ.Α. 0,00 510.882,90 0,00 510.882,90 
Φφξνη-Ρέιε ακνηβψλ 

πξνζσπηθνχ /ηξίησλ 87.823,23 72.071,85 77.063,37 72.071,85 

Ινηπνί Φφξνη – Ρέιε  56.674,90 49.084,55 56.674,90 48.991,85 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 203.753,80 259.361,17 195.119,84 259.361,17 

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 873.504,45 152.507,74 873.504,45 152.507,74 

Αύμεζε/Κείσζε 
εκεξώλ 

 

Σξεκαην- 
νηθνλνκηθό  

θόζηνο 

Δπίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα 
πξν θόξσλ ηνπ 

Νκίινπ 

Δπίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα 
κεηά θόξσλ 

ηνπ Νκίινπ 

Δπίδξαζε ζηα 
ίδηα θεθάιαηα 

ηνπ Νκίινπ 

     

+5  514.765  514.765 411.812 411.812 

- 5        -514.765        -514.765 -411.812 -411.812 
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Έζνδα πνπ αθνξνχλ ηελ 

επφκελε ρξήζε 286.656,97 156.730,48 150.828,70 156.730,48 
Έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θιεηφκελε ρξήζε 345.527,11 73.478,78 344.646,88 73.478,78 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 14.397,19 12.556,17 14.397,19 12.556,17 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 1.304.440,94 825.301,16 1.304.484,87 767.849,86 

Πύλνιν 3.172.778,59 2.111.974,80 3.016.720,20 2.054.430,80 

 
Νη ινηπέο ππνρξεψζεηο πνζνχ 1,3 εθαη. επξψ αθνξνχλ θπξίσο ππνρξεψζεηο  
Ξξαθηνξείαο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ θαη ηακείν βελδηλνπσιψλ.   
 
6.22  Θόζηνο πσιήζεσλ 
 

Ρν θφζηνο ησλ πσιήζεσλ πξνθχπηεη  απφ ηα απνζέκαηα (αξρήο θαη ηέινπο) θαη ηηο 
αγνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαζψο θαη απφ ην θφζηνο 
θίλεζεο ησλ πνληνπφξσλ πινίσλ. 
Δθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ ηηκψλ αγνξάο θαπζίκσλ απφ ηα 
δηπιηζηήξηα ζε επίπεδα κέζεο δηαθχκαλζεο ηηκήο +/- 5% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ρξήζεο δηαηεξψληαο φιεο ηηο ινηπέο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο ζα επέθεξε ηηο αθφινπζεο 
κεηαβνιέο ζην θφζηνο πσιήζεσλ ζηα απνηειέζκαηα πξν θαη κεηά θφξσλ θαη ζηα 
ίδηα θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ: 
 
 

Κέζε 

Γηαθύκαλζε 

Δπίδξαζε ζην 

θόζηνο 
πσιήζεσλ ηνπ 

Νκίινπ 

Δπίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα 
πξν θόξσλ ηνπ 

Νκίινπ 

Δπίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα 
κεηά θόξσλ ηνπ 

Νκίινπ 

Δπίδξαζε ζηα 
ίδηα θεθάιαηα 

ηνπ Νκίινπ 

     

+5% 283.133               283.133  226.507 226.507 

- 5% -283.133              -283.133  -226.507 -226.507 

 
6.23   Έμνδα Γηνίθεζεο 
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Κηζζνδνζία 2.932.671,76 2.728.658,24 2.932.671,76 2.728.658,24 

Ακνηβέο ηξίησλ 1.215.821,87 1.221.258,33 1.199.090,75 1.124.764,95 

Ξαξνρέο ηξίησλ  1.538.242,68 1.070.472,42 1.536.858,12 1.069.515,42 

Φφξνη 954.328,64 720.118,42 949.601,63 719.816,10 

Γηάθνξα έμνδα 422.200,70 288.320,18 266.358,56 250.250,92 

Απνζβέζεηο 920.291,87 1.122.301,53 919.002,70 751.523,65 

Ξξνβιέςεηο 276.403,38 245.492,08 276.403,38 245.492,08 

Πύλνιν 8.259.960,91 7.396.621,21 8.079.986,91 6.890.021,37 
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6.24  Έμνδα  Γηάζεζεο 

 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Κηζζνδνζία 1.382.619,23 1.286.436,29 1.382.619,23 1.286.436,29 

Ακνηβέο ηξίησλ 655.410,43 283.127,09 301.836,46 283.127,09 

Ξαξνρέο ηξίησλ  902.599,22 628.128,10 902.599,22 628.128,10 

Φφξνη 85.048,22 64.468,17 85.048,22 64.468,17 

Γηάθνξα έμνδα 9.314.884,61 8.751.580,72 9.314.884,61 8.751.580,72 

Απνζβέζεηο 5.447.658,01 2.827.160,40 3.457.200,65 2.827.160,40 

Ξξνβιέςεηο 226.148,22 200.857,16 226.148,22 200.857,16 

Πύλνιν 18.014.367,93 14.041.757,92 15.670.336,60 14.041.757,92 

 
 

6.25    Άιια Έζνδα 
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Δπηρνξεγήζεηο θαη 

δηάθνξα έζνδα 
πσιήζεσλ 312.957,61 413.277,63 312.957,61 427.565,50 

Έζνδα 
παξεπφκελσλ 

αζρνιηψλ (ελνίθηα) 926.176,19 672.593,34 926.776,19 672.593,34 

Ινηπά έζνδα  1.279.078,65 2.991.520,67 710.796,56 1.680.317,85 

Πύλνιν 2.518.212,45 4.077.391,64 1.950.530,36 2.780.476,69 

 
6.26 Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) 
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 

Ρφθνη έμνδα ηξαπεδψλ 

καθξνπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ 2.813.858,43 1.336.985,94 2.679.030,58 1.336.985,94 
Ρφθνη παξνχζαο αμίαο 

καθξνπξφζεζκσλ 
απαηηήζεσλ 59.293,38 -16.841,68 59.293,38 -16.841,68 

Ρφθνη έμνδα ηξαπεδψλ 

βξαρππξφζεζκσλ 
ππνρξεψζεσλ 789.113,27 246.468,37 777.655,09 246.468,37 

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ 300.729,46 260.748,27 300.729,46 260.748,27 

Γηάθνξα έμνδα ηξαπεδψλ 82.295,93 65.980,27 82.285,93 51.987,79 

Πύλνιν 4.045.290,47 1.893.341,17 3.898.994,44 1.879.348,69 

Κείνλ: έζνδα απφ ινηπνχο 
πηζησηηθνχο ηφθνπο  

-415.672,35 -867.283,90 -398.629,85 -634.108,61 

Πύλνιν 3.629.618,12 1.026.057,27 3.500.364,59 1.245.240,08 
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Βάξε,  22 Φεβξνπαξίνπ 2012 
 
Γηα ηε ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 
 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.           
O ΓΗΔΘΛΩΛ 
ΠΚΒΝΙΝΠ 

Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ  
ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

   
 
 
 
   

ΔΑΓΓΔΙΝΠ Γ. ΟΝΠΠΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ Δ.    ΟΝΠΠΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΚΑΛΑΙΖΠ 

Α.Γ.Ρ. ΑΒ 576539 Α.Γ.Ρ. ΑΖ 140188 Α.Γ.Ρ. Ξ 691863 
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 10 ΡΝ ΛΝΚΝ 3401 ΡΝ 2005 

            Έγγξαθα ζηελ δηάζεζε ηνπ θνηλνύ κέζσ παξαπνκπήο 
 
Ζ Δηαηξία δεκνζίεπζε θαη θαηέζηεζε δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 
ρξήζεο 2011 θαη΄εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη 
αλαξηεκέλεο ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν (www.revoil.gr ζηηο ελφηεηεο Γειηία ηχπνπ & 

Δπελδπηηθέο Πρέζεηο) θαη ζην site ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ 
αθφινπζν πίλαθα:  
 
 

Ξιεξνθνξίεο  Ζκεξνκελία  Ρόπνο 
Θαηαρώξεζεο   

Ξαξαιαβή θαη λαχισζε ηνπ 2νπ θνξηεγνχ πινίνπ κεηαθνξάο μεξνχ 
θνξηίνπ  

17/01/2011 www.ase.gr 

Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ρξήζεο 2010 25/02/2011 www.ase.gr 

Ξξναλαγγειία ζε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε 04/03/2011 www.ase.gr 

Γηάςεπζε δεκνζηεχκαηνο  14/03/2011 www.ase.gr 

Απνθάζεηο Δηήζηαο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 30/03/2011 www.ase.gr 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην – Ππγθξφηεζε ζε ζψκα 30/03/2011 www.ase.gr 

Γλσζηνπνίεζε απνθνπήο δηθαηψκαηνο κεξίζκαηνο / πιεξσκήο 
κεξίζκαηνο   

31/03/2011 www.ase.gr 

Γειηίν ηχπνπ – Έμη λέα πξαηήξηα ζην δίθηπν ηεο REVOIL 19/04/2011 www.ase.gr 

Γειηίν ηχπνπ – Ζ REVOIL ζηελ πγξαεξηνθίλεζε 29/04/2011 www.ase.gr 

Γειηίν ηχπνπ – Δπηά λέα πξαηήξηα ζην δίθηπν ηεο REVOIL 19/05/2011 www.ase.gr 

Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πξψηνπ ηξηκήλνπ 2011 27/05/2011 www.ase.gr 

Γειηίν ηχπνπ – Νθηψ λέα πξαηήξηα ζην δίθηπν ηεο REVOIL 23/06/2011 www.ase.gr 

Γειηίν ηχπνπ – Νθηψ λέα πξαηήξηα ζην δίθηπν ηεο REVOIL  22/08/2011 www.ase.gr 

Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πξψηνπ εμακήλνπ 2011 26/08/2011 www.ase.gr 

Ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο δηαρείξηζεο πινίσλ  02/09/2011 www.ase.gr 

Γλσζηνπνίεζε αιιαγήο αλσηάησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  02/09/2011 www.ase.gr 

Ππλέρεηα αλαθνίλσζεο ίδξπζεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο δηαρείξηζεο 
πινίσλ  

05/09/2011 www.ase.gr 

Γειηίν ηχπνπ – Δλλέα λέα πξαηήξηα ζην δίθηπν ηεο REVOIL 22/09/2011 www.ase.gr 

Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο ηνπ λ.3556/2007 : 
Γλσζηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ   

17/10/2011 www.ase.gr 

Γειηίν ηχπνπ – Νθηψ λέα πξαηήξηα ζην δίθηπν ηεο REVOIL 21/10/2011 www.ase.gr 
Ξαξέιεπζε πεληαεηίαο γηα ηελ είζπξαμε ηνπ κεξίζκαηνο ρξήζεο 2005 07/11/2011 www.ase.gr 

Γειηίν ηχπνπ – Ξέληε λέα πξαηήξηα ζην δίθηπν ηεο REVOIL 11/11/2011 www.ase.gr 

Λαχισζε θνξηεγνχ πινίνπ θαη δηαρείξηζε ζηφινπ 23/11/2011 www.ase.gr 

REVOIL ΑΔΔΞ – Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ελληακήλνπ 2011 25/11/2011 www.ase.gr 

Γειηίν ηχπνπ – Ρέζζεξα  λέα πξαηήξηα ζην δίθηπν ηεο REVOIL 07/12/2011 www.ase.gr 
Ξαξάηαζε λαχισζεο θνξηεγνχ πινίνπ  12/12/2011 www.ase.gr 
Γλσζηνπνίεζε αιιαγήο αλσηάησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  28/12/2011 www.ase.gr 
Γειηίν ηχπνπ – Ρέζζεξα  λέα πξαηήξηα ζην δίθηπν ηεο REVOIL 29/12/2011 www.ase.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revoil.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.ase.gr/


 

ΝΚΗΙΝΠ REVOIL     Δηήζηα  Νηθνλνκηθή  Έθζεζε ρξήζεο 2011  
                                 

 

83 

 

 

 
ΓΗΑΘΔΠΗΚΝΡΖΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΠΡΝ  ΓΗΑΓΗΘΡΝ  
 
Ζ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζε ελνπνηεκέλε θαη κε βάζε, είλαη θαηαρσξεκέλε 
ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.revoil.gr. 

Πηελ ίδηα δηεχζπλζε ζα αλαξηεζνχλ κε ηελ δεκνζίεπζή ηνπο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ησλ ζπγαηξηθψλ Δηαηξηψλ πνπ ελνπνηνχληαη «ΟΔΒΝΗΙ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Α.Δ.» θαη 
«ΑΟΗΠΡΝΛ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΠΡΖΛ ΞΝΛΡΝΞΝΟΝ ΛΑΡΗΙΗΑ»  καδί κε ηηο 
εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ λνκίκσλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ.  

 
 
 

 

http://www.revoil.gr/

