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1.ΓΔΝΙΚΑ 
 
1.1. θνπόο ζύληαμεο ηνπ παξόληνο Πιεξνθνξηαθνύ εκεηώκαηνο 
 
θνπφο ζχληαμεο ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο είλαη ε πιεξνθφξεζε 
ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ αλαθνξηθά κε ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
εηζεγκέλεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΡΔΒΟΗΙ Αλψλπκνο Διιεληθή Δηαηξεία 
Πεηξειαηνεηδψλ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΡΔΒΟΗΙ Α.Δ.Δ.Π.» κε ηε ίδξπζε 
Θπγαηξηθήο Δηαηξείαο Δπελδχζεσλ ζηελ Πνληνπφξν Λαπηηιία.          
 
Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.1.3.12 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη 
εηδηθφηεξα ηελ παξάγξαθν 1β), πνπ αθνξά ζηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
εηζεγκέλεο γηα ηηο νπνίεο ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ζα επηδξάζνπλ 
ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
απφθαζεο ππ΄αξηζκ. 25/17.7.2008 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Υ.Α.  
 
 
1.2. Τπεύζπλνη ζύληαμεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ εκεηώκαηνο 
 
Τπεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη είλαη νη: Ρνχζζνο Γεψξγηνο Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη 
Καλάιεο Ληθφιανο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο.  
 
Οη επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξνχλ λα 
επηθνηλσλήζνπλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο κε ην ηκήκα Δμππεξέηεζεο κεηφρσλ, 
Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ θαη Δπελδπηηθψλ ρέζεσλ ηεο Δηαηξείαο (αξκφδηνο ν θνο 
Ηάθσβνο Υατδεκέλνο) ζην ηειέθσλν 210 8970930 (iro@revoil.gr). 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη ην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ εκείσκα, 
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζηε Βάξε 
Αηηηθήο, Θαπνδηζηξίνπ 5. Σν Πιεξνθνξηαθφ εκείσκα είλαη δηαζέζηκν ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο www.revoil.gr θαζψο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ www.ase.gr.     
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΡΔΒΟΙΛ Α.Δ.Δ.Π. 
 
2.1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
 

Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία “ΡEBOΪΙ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ” θαη  ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΡEΒOΪΙ», πνπ απνδίδεηαη μελφγισζζα 
ζε πηζηή κεηάθξαζε «REVOIL» έρεη ζπζηαζεί κε ηελ ππ‟ αξηζκ. ΣΚ.ΔΚ. 26445/ 82 
απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Αηηηθήο, κε ηελ νπνία δφζεθε άδεηα ζχζηαζεο θαη εγθξίζεθε 
ην Θαηαζηαηηθφ ηεο (Φ.Δ.Θ. Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ 4291/ 10.12.82). εκεηψλεηαη φηη 
ε αξρηθή επσλπκία θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο ην 1982 ήηαλ «ΟΦΟΘΙΖ 
ΡΔΒΤΘΖ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΑ – ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΓΗΔΡΓΑΗΑ 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ» (Φ.Δ.Θ 4291/10.12.1982). Ζ επσλπκία απηή κε ηξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ (1) ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο, κε ηελ αξηζκ. ΔΚ/4239/31.07.97 απφθαζε 
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Δκπνξίνπ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αλαη. 
Αηηηθήο κεηαβιήζεθε ζε “ΡEBOΪΙ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ” (Φ.Δ.Θ 5879/12.08.1997).Έρεη έδξα ηελ Βάξε Αηηηθήο θαη είλαη  
εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Α.Δ. κε αξηζκφ  4534/06/Β/86/4 (ΤΠ. ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ 
ΑΛΣΑΓΩΛΗΣΗΘΟΣΖΣΑ & ΛΑΤΣΗΙΗΑ  - ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ -Γ/ΛΖ 
ΑΛΩΛ. ΔΣΑΗΡ. & ΠΗΣΔΩ). Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο εηζήρζεζαλ ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αζελψλ ην 2004.  
 

2.2. Ιζηνξηθό  
 
Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην έηνο 1982 κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ εκπνξία 
πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.  
Έσο ην έηνο 1995 ηα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ππεξεζίεο 
απνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ, ηδηνθηεζίαο ηξίησλ εηαηξεηψλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ζηε λήζν Υίν. 
 
Έηνο ζηαζκφο γηα ηε πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο Δηαηξείαο απνηειεί ην 1995, ρξνληά 
θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία εμαγνξάδεηαη απφ ηνπο ζεκεξηλνχο βαζηθνχο κεηφρνπο 
(Οηθνγέλεηα Δπάγγεινπ Γ. Ρνχζζνπ). Κε ηελ εμαγνξά ηεο 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, απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή κε ζπλέπεηα ε 
Δηαηξεία λα έρεη απνθηήζεη έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ έηνπο 2010 έλα επξχ δίθηπν 458 
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 ΡΔΒΟΗΙ ζπλεξγάδεηαη (31.08.10) κε 153 πξαηήξηα ηα 
νπνία θέξνπλ ην ζήκα “Α.Π.” (Αλεμάξηεην Πξαηήξην), θαζψο επίζεο θαη κε 
κεηαπσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 
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Ζ δηαρξνληθή αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
 

ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΡΑΣΗΡΙΧΝ 

Έηνο Αξηζκόο Πξαηεξίωλ 

1996 26 

1997 50 

1998 79 

1999 113 

2000 140 

2001 170 

2002 205 

2003 223 

2004 263 

2005 303 

2006 370 

2007 391 

2008 410 

2009 423 

Αχγνπζηνο 2010  458 

 
Σν 1996 ε Δηαηξεία απνθάζηζε ηελ επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ζηε Υίν, 
αγνξάδνληαο πεξηνρή έθηαζεο 3.500m2 .  
Σν 1997 νινθιεξψζεθε ε επέθηαζε, ε επέλδπζε ηεο νπνίαο αλήιζε ζε € 3 εθαη. 
πεξίπνπ. Ζ επέθηαζε πεξηέιαβε: 6 λέεο δεμακελέο πγξψλ θαπζίκσλ, θαηαζθεπή 
αγσγνχ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ, αλέγεξζε ζχγρξνλσλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ζηεγάδνληαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, εγθαηάζηαζε 
αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαπζίκσλ, ππξνζβεζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηαζθεπή 
πξνβιήηαο κε αγθπξνβφιην εθθφξησζεο  πινίσλ, θαζψο επίζεο θαη εγθαηάζηαζε 
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θφξησζεο βπηηνθφξσλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κε 
δηαζθάιηζε αλάθηεζεο ησλ αηκψλ βελδηλψλ. Κεηά ηελ επέθηαζε θαη ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηνπο νη εγθαηαζηάζεηο ηεο  Υίνπ δηαζέηνπλ πιένλ 12 
δεμακελέο  πγξψλ θαπζίκσλ ρσξεηηθφηεηαο  7.048  m3. 
Κεηαμχ 1997 θαη 1999 νινθιεξψλεηαη ε αγνξά έθηαζεο πεξίπνπ 40.000m2 ζηελ 
πεξηνρή ηεο Θαβάιαο γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο θαη 
δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ.  
Ζ βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Θαβάιαο είλαη κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε πεξηνρή κε 
κεγάιε ζηξαηεγηθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία ζρεηηθά κε ην εκπφξην ζηε 
λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε.  
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1999 μεθηλνχλ νη εξγαζίεο γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο θαη 
νινθιεξψλνληαη ην επηέκβξην ηνπ 2000. Ζ επέλδπζε αλήιζε ζε € 3,85 εθ. θαη 
πεξηέιαβε ηελ νηθνδφκεζε 10 δεμακελψλ πγξψλ θαπζίκσλ ζπλνιηθήο απνζήθεπζεο 
9.500m3, ηελ θαηαζθεπή ππνζαιάζζηνπ θαη επίγεηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο θαπζίκσλ, 
ηελ αλέγεξζε  ζχγρξνλσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ εγθαηάζηαζε αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο θαπζίκσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθψλ 
ζπζηεκάησλ θφξησζεο βπηηνθφξσλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 
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Σν ζχζηεκα θφξησζεο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν, 
ηχπνπ “Bottom Loading”, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  
Σν Γεθέκβξην ηνπ 2000 πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο ζε 
λέεο ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηε Βάξε Αηηηθήο, κε επέλδπζε ηεο ηάμεσο ησλ € 0,6 
εθ.  
Σν θαινθαίξη ηνπ 2001 ε Δηαηξεία έιαβε απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο 
(EΙOT) πηζηνπνίεζε θαηά ISO 14001, πνπ αθνξά ζηελ παξάδνζε, ηε κεηαθνξά θαη 
ηελ απνζήθεπζε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε Υίν.   
εκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξεία έιαβε πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζπζηήκαηνο 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΟΣ ISO 14001: 2004 θαη γηα 
ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία.  
Σν Κάην ηνπ 2002 ε επηρείξεζε απνθαζίδεη ηελ επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 
Θαβάια, κε ηελ θαηαζθεπή 8 λέσλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο. Ζ επέθηαζε 
νινθιεξψλεηαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003 θαη ε επέλδπζε απηήο αλέξρεηαη ζε € 5,5 
εθαη. πεξίπνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ζήκεξα δηαζέηεη 18 δεμακελέο απνζήθεπζεο πγξψλ 
θαπζίκσλ κε ρσξεηηθφηεηα 37.300m3 θαη είλαη ε κεγαιχηεξε ηδησηηθή εγθαηάζηαζε 
απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ εθηφο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 ε ΡΔΒΟΗΙ εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  Ζ Δηαηξεία 
εμέδσζε 1,17 εθαη. λέεο  κεηνρέο θαη άληιεζε  € 7,3 εθαη., ηα φπνηα επελδχζεθαλ 
θπξίσο  ζηελ επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Θαβάιαο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ 
λέσλ πξαηεξίσλ. 
Ζ Δηαηξεία αξρέο ηνπ 2005 μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο 
Θαπζίκσλ θαη Ιηπαληηθψλ ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν 
θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο άξηζηεο πνηφηεηαο ησλ θαπζίκσλ πνπ δηαζέηεη απφ ηα 
πξαηήξηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο.  
Σν 2006 πηζηνπνηνχληαη θαηά ISO 14001 θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζηελ Θαβάια. 
Σν 2007 ε Δηαηξεία μεπεξλάεη ζε κεξίδην αγνξάο ην 5% κε 400 πεξίπνπ πξαηήξηα. 
Σν 2008 ε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Θαπζίκσλ θαη Ιηπαληηθψλ ηνπ 
Δζληθνχ Κεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ επεθηείλεηαη θαη ζηνπο πνζνηηθνχο ειέγρνπο. Οη 
Πνζνηηθνί Έιεγρνη, ζην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ κε ηα ζήκαηα REVOIL, 
δηελεξγνχληαη κε ηελ εγθεθξηκέλε κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο Διιεληθήο 
Λνκνζεζίαο, κε ηε ιήςε δείγκαηνο απφ ηελ αληιία θαη κε ηε κέζνδν ηεο 
ιηηξνκέηξεζεο. 
ηα ηέιε ηνπ 2009 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ παξνπζίαζε ηεο λέαο εηαηξηθήο ηεο 
εηθφλαο πνπ ζεκαηνδνηεί ηε λέα ζειίδα ζηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία. ε φηη αθνξά 
ην λέν ινγφηππν θαη ηα ρξψκαηα ηεο εηαηξίαο, άιιαμε ε γξακκαηνζεηξά δίλνληαο κηα 
πην ζχγρξνλε θαη πξνζηηή κνξθή. ηα ρξψκαηα παξέκεηλε ην κπιε θαη ην ιεπθφ ελψ 
πξνζηέζεθε ε πξάζηλε ζηαγφλα κε έλα κηθξφ θχιιν πνπ ζπκβνιίδεη ην ζεβαζκφ 
πξνο ην πεξηβάιινλ, ηελ ειπίδα θαη ηε θηινζνθία ηεο εηαηξίαο φηη ε θάζε ζηαγφλα 
κεηξάεη. Σν rebranding θαζψο θαη ε λέα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εηθφλα ησλ 
πξαηεξίσλ έρεη ήδε νινθιεξσζεί ζην 95% ηνπ δηθηχνπ ησλ πξαηεξίσλ.    
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2.3. Παξνπζίαζε αληηθεηκέλνπ εξγαζηώλ   
 
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 Δηαηξεία παξέρεη επίζεο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, 
ηδηνθηεζίαο ηξίησλ εηαηξεηψλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο (throughput). 
Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί δχν ππεξζχγρξνλεο ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο 
πγξψλ θαπζίκσλ:  

Πεξηνρή 

Αξηζκόο 
Γεμακελώλ 

Τγξώλ 

Καπζίκωλ 

Υωξεηηθόηεηα 

(θπβηθά κέηξα) 

Δδαθηθή 

Έθηαζε 
(η.κ.) 

Έηνο 

αλέγεξζεο 

Υίνο 12 7.048 6.980 1997 

Λέα Θαξβάιε Θαβάιαο 18 37.300 43.982 2003 

 
Οη εηαηξείεο νη νπνίεο απνζεθεχνπλ θαχζηκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη 
ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΘΑΤΗΚΑ Α.Δ. (ΠΡΩΖΛ BP), EKO  θαη MAMIDOIL-JETOIL, ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε Υίν θαη AVINOIL, ΔΙΗΛΟΪΙ  
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Λέα Θαξβάιε Θαβάιαο.  
Δπίζεο, εθηφο ησλ δχν αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ, ε Κεηξηθή Δηαηξεία ιεηηνπξγεί θαη 
πέληε (5) ππνθαηαζηήκαηα (ζεκεία αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ) θαη ζπγθεθξηκέλα δχν 
(2) ζηελ Αηηηθή (Αζπξφππξγνο – Διεπζίλα), δχν (2) ζηε Θεζζαινλίθε (Θαινρψξη – 
Ησλία) θαη έλα (1) ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο Θνξηλζίαο. 
Σν ζχλνιν ησλ Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Κεηξηθήο θαη ηεο Θπγαηξηθήο ηεο 
Δηαηξείαο ζηεγάδνληαη ζε ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηε Βάξε Αηηηθήο, φπνπ είλαη θαη 
ε έδξα ηνπο.  
ηνλ αθφινπζν πίλαθα  παξνπζηάδεηαη  ε εμέιημε θαη δηάξζξσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 
ηεο Δηαηξείαο, αλά δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2009: 

 
ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΙΧΝ ΑΝΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (ζε εθαη.  επξώ) 

 

 2007 % 2008 % 2009 % 

Δκπνξηθή 
Γξαζηεξηόηεηα 

443,29 99,55% 570,47 99,73% 579,29 99,69% 

Παξνρή 
Τπεξεζηώλ 

2,04 0,45% 1,52 0,27% 1,79 0,31% 

ύλνιν 445,33 100% 571,99 100% 581,08 100% 
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Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη έρνληαο ηηο αλψηαηεο άδεηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
απφ ην Διιεληθφ Θξάηνο, ηηο άδεηεο εκπνξίαο Α΄, Β1΄ θαη Σ΄. 
Ζ Β1 άδεηα ηζρχεη έσο ην 2017. Οη άδεηεο Α΄ θαη Σ΄ ηζρχνπλ σο ην 2016. 
 
Ζ ΡΔΒΟΗΙ πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ πνπ δηέπεη ην θιάδν ησλ 
πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ (Λ. 3054/2002) γηα ηελ αλαλέσζε ησλ αλσηέξσ αδεηψλ. 
 
Απφ ην έηνο 2000 ε Δηαηξεία είλαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ .Δ.Δ.Π.Δ. (χλδεζκνο 
Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ Διιάδνο) θαη απφ ην 2007 ε Δηαηξεία είλαη κέινο 
ζηνλ .Δ.Β. (χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ).  
 
Σνλ Κάην ηνπ 2007 ηδξχζεθε ε ζπγαηξηθή εηαηξία ΡΔΒΟΗΙ ΘΑΣΑΘΔΤΑΣΗΘΖ Α.Δ., 
ζηελ νπνία ε ΡΔΒΟΗΙ A.E.E.Π. ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,99%, κε ζθνπφ ζχκθσλα 
κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ηελ θαηαζθεπή, αγνξά ή πψιεζε, δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη 
εθκεηάιιεπζε  θάζε είδνπο αθηλήησλ. Σν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 
Θπγαηξηθήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 150.000 επξψ,  δηαηξνχκελν ζε 15.000 κεηνρέο 
αμίαο 10,00 επξψ εθάζηε. Σν πνζφ ζπκκεηνρήο ηεο Κεηξηθήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 
ηεο Θπγαηξηθήο είλαη 149.990 επξψ. Ζ ζπγαηξηθή κέρξη ζήκεξα δελ εκθαλίδεη 
δξαζηεξηφηεηα.  
Ζ κεηξηθή Δηαηξεία πσιεί θαχζηκα θαη ιηπαληηθά ζην δίθηπν ησλ πξαηεξίσλ ηεο, ην 
νπνίν ηελ 31/8/2010 απνηειείηαη απφ 458 πξαηήξηα πψιεζεο πγξψλ θαπζίκσλ. 
Δπίζεο ζπλεξγάδεηαη κε 153 αλεμάξηεηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ ηα νπνία θέξνπλ 
ην ζήκα  „„Α.Π.‟‟.  
Σν δίθηπν πξαηεξίσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο ηελ 
31/8/2010 έρεη σο εμήο:  
 

Πεξηνρή 
Πξαηήξηα 
ΡΔΒΟΙΛ 

Πνζνζηό 
Αλεμάξηεηα 

πξαηήξηα 

Αηηηθή 69 15,06 9 

Μαθεδνλία 105 22,93 69 

Πεινπόλλεζνο 87 19,00 18 

ηεξεά Διιάδα (πιελ Ννκνύ                                  
Αηηηθήο) 

76 16,59 7 

Θεζζαιία 52 11,35 14 

Νήζνη Αηγαίνπ  12 2,62 1 

Ήπεηξνο 15 3,28 15 

Θξάθε 29 6,33 16 

Νήζνη Ινλίνπ 11 2,40 1 

Κξήηε 2 0,44 3 

ύλνιν 458 100% 153 

 
H Δηαηξία κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία κελφο Καΐνπ 2010 θαηέρεη κεξίδην 
αγνξάο 6,9% ζηελ εγρψξηα εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ.  
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2.4. Παξνπζίαζε κεηνρηθήο ζύλζεζεο θαη Γηνίθεζεο   
 

Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31.08.2010 εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Ολνκαηεπώλπκν Αξηζκόο Μεηνρώλ Πνζνζηό (%) 

Ρνύζζνο Δπάγγεινο 8.021.160 36% 

Ρνύζζνο Γεώξγηνο 4.302.575 19,31% 

Ρνύζζνο Ιωάλλεο 3.168.000 14,22% 

Βελέηεο Υαξάιακπνο 704.000 3,16% 

Λνηπνί Μέηνρνη < 3% 6.084.265 27,31% 

 Τ Ν Ο Λ Ο 22.280.000 100,00% 

 
 

Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, έρεη σο εμήο: 

 

Μέινο Ιδηόηεηα 

Ρνύζζνο Γ. Δπάγγεινο 
Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ – 

εθηειεζηηθφ κέινο 

Ρνύζζνο Δ. Ιωάλλεο 
Αληηπξφεδξνο Γ.. - κε εθηειεζηηθφ 

κέινο 

Ρνύζζνο Δ. Γεώξγηνο 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο – 

εθηειεζηηθφ κέινο 

Βαθόλδηνο Α.  Γεώξγηνο Κε εθηειεζηηθφ κέινο 

Κνλάξεο Γ .Γεκνζζέλεο Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

Καξξάο Σ. Κωλζηαληίλνο Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ηεξγηόπνπινο Π. Κωλζηαληίλνο Αλεμάξηεην  κε εθηειεζηηθφ κέινο 

 

Ζ ζεηεία ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ηελ 30.04.2014.  

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα αθφινπζα :  
 

Ρνύζζνο Δπάγγεινο ηνπ Γεωξγίνπ, 
Γελλήζεθε ην 1936 ζηελ Δξκνχπνιε χξνπ. Δίλαη δηπισκαηνχρνο Πινίαξρνο Α‟ ηνπ 
Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ, ζην νπνίν, εξγάζηεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1955-1970. Απφ ην 
1974 έσο ην 1980 εξγάζηεθε σο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζηε λαπηηιηαθή εηαηξεία 
Petroship Α.Δ.. Απφ ην 1980 κέρξη ην 1990 ήηαλ Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζηελ 
Babanaft Α.Δ. θαη απφ ην 1990 κέρξη ην 1995 ήηαλ Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο BB 
Energy Α.Δ.. Απφ ην Κάην ηνπ 1995 έσο θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009 θαηείρε ηε 
ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Δηαηξείαο. Απφ ην Κάξηην ηνπ 
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2009 θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο ΡΔΒΟΗΙ. 
 

Ρνύζζνο Ιωάλλεο ηνπ Δπαγγέινπ, 

 

Γελλήζεθε ην 1968 ζηελ Δξκνχπνιε χξνπ. Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Λνκηθήο ρνιήο Αζελψλ. Σελ 

πεξίνδν 1993-1997 εξγάζζεθε ζαλ Οil Σrader and Reseller. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1997 

κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή ζηε 

ΡΔΒΟΗΙ θαη έθηνηε ηνπ πκβνχινπ Γηνηθεζεο. Δίλαη κέινο ηνπ Γ.. θαη θαηέρεη ηε 

ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ. 

 

Ρνύζζνο Γεώξγηνο ηνπ Δπαγγέινπ, 

Γελλήζεθε ην 1964 ζηελ Δξκνχπνιε χξνπ. Σελ πεξίνδν 1987-1997 εξγάζζεθε ζαλ 

Oil Trader and reseller ζηε Γ. ΚΑΚΗΓΑΘΖ θαη ΗΑ Α.Δ.Δ.Π. Έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2009 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο REVOIL. Απφ ην Κάξηην ηνπ 2009 

θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Βαθόλδηνο Γεώξγηνο ηνπ Αληωλίνπ, 

 

Γελλήζεθε ην 1956 ζηελ Δξκνχπνιε χξνπ. Δίλαη πηπρηνχρνο Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ 

απφ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ.Έρεη καθξφρξνλε θαξηέξα ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο 

θαη ηνπ Marketing θαη έρεη εξγαζζεί ζηηο: ΙΑΚΓΑ-ΑΙΦΑ Α.Δ.. ADEL SAATCHI & 

SAATCHI. Απφ ην 1986 εξγάδεηαη ζηελ FCB ΓΛΩΚΖ Α.Δ. θαη απφ ην 1996 είλαη 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Δηαηξείαο. Δίλαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο 

θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2006 είλαη  

κέινο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΡΔΒΟΗΙ. 

 

Κνλάξεο Γεκνζζέλεο ηνπ Γεωξγίνπ, 

 

Γελλήζεθε ην 1940 ζηελ Αζήλα. Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Λνκηθήο ρνιήο 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θάηνρνο κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ Licence en Droit 

Maritime et Aerien θαη Licence Speciale en Droit des Assurances ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Universite Libre de Bruxelles. Απφ ην έηνο 1966 είλαη Γηθεγφξνο, κέινο ηνπ 

Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ. Θαηά ηελ εηθνζαεηία 1976-1996 εξγάζζεθε σο 

δηθεγφξνο αιιά θαη σο ζπληνληζηήο θαη πξντζηάκελνο ηεο Λνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

«Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Πεηξειαίνπ», ελψ έρεη δηαηειέζεη θαη Λνκηθφο χκβνπινο 

ζηελ "SNIA BPD" (Κηιάλν Ηηαιίαο) γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο («Βνκβπθξχι») ζηελ 

Διιάδα κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Θαηά ηελ 3εηία 2001-2004, είρε αλαιάβεη θαζήθνληα 

Τπνδηεπζπληή ζηε Γηεχζπλζε Λνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Σξάπεδαο. Απφ ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2005 είλαη κέινο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 
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Καξξάο Κωλζηαληίλνο ηνπ Σδώξηδε, 

 

Γελλήζεθε ην 1954 ζηνλ Πεηξαηά. Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Αλσηάηεο ρνιήο 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Απφ ην 1982 έσο θαη ζήκεξα 

εξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία Βέλα Α.Δ. θαη θαηέρεη ζήκεξα ηε ζέζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Γηεπζπληή. Δίλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΡΔΒΟΗΙ θαη θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ απφ ην Κάην  

ηνπ 1995. 

 

ηεξγηόπνπινο Κωλζηαληίλνο ηνπ Πνιπρξόλε, 

 

Γελλήζεθε ην 1965 θαη είλαη Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηνπ εθδνηηθνχ νκίινπ 

Πήγαζνο. Γηεηέιεζε επί ζεηξά εηψλ Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ 

METRO ΔΠΔ κέινο ηεο METRO INTERNATIONAL S.A.. Έρεη πηπρίν θαη κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Βνζηψλεο. Γηεηέιεζε επί 

δηεηία Γεληθφο Γηεπζπληήο ζηελ εηαηξεία ζπκβνχισλ Optimus A.E., επί ηξηεηία 

Πεξηθεξεηαθφο Δκπνξηθφο Γηεπζπληήο γηα Διιάδα, Βαιθάληα, Θχπξν θαη Ηζξαήι ζηελ 

εηαηξεία ERICSSON HELLAS. Γηεηέιεζε επίζεο επί ηξηεηία Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ 

ζηελ εηαηξεία ΔΙΓΔΘΑ Α.Δ. θαη επί επηαεηία θαηείρε δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηα 

ηκήκαηα Marketing, Πσιήζεσλ θαη Δμαγσγψλ ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο. Γηδάζθεη 

ζηo κεηαπηπρηαθφ ηκήκα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ηνπ θνιεγίνπ BCA, είλαη κέινο ηεο 

ΔΑΔ (Δηαηξία Αλσηάησλ ηειερψλ Δπηρεηξήζεσλ) θαη κεηέρεη ζηα δηνηθεηηθά 

ζπκβνχιηα ηεο ΖΚΔΡΖΗΑ Α.Δ. θαη ΓΗΑ ΑΔΔΥ. 
 

Σα αλώηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, εθηφο απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

 πκβνπιίνπ, είλαη ηα αθφινπζα : 

 

Νηθόξαο ηαύξνο ηνπ Ηξαθιή, 

 

Γελλήζεθε ην 1967 ζηελ Αζήλα. Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ. Έρεη καθξά ζεηεία σο 

ππεχζπλνο ινγηζηεξίσλ εηαηξεηψλ θαη ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ. Γηαζέηεη ειεγθηηθή 

εκπεηξία σο ζπλεξγάηεο ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ (KPMG θαη Pricewaterhousecoopers). 

Σα ηειεπηαία έηε εξγαδφηαλ ζηελ ΗΛΣΡΑΘΑΣ φπνπ θαη απνρψξεζε απφ ηε ζέζε ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2008. Απφ ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 2008 θαη έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Γηεπζπληή θαη ελ ζπλερεία ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηεο ΡΔΒΟΗΙ. 

Απφ ην Κάξηην ηνπ 2009 θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Δηαηξείαο. 

 

Μαλάιεο Νηθόιανο ηνπ Γεκεηξίνπ, 
 
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1969 θαη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ζηε 
Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη Σξαπεδηθή κε βαζηθέο ζπνπδέο ζηε Γηνίθεζε 
Δπηρεηξήζεσλ.'Δρεη πνιπεηή ζεηεία ζε νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο κεγάισλ εηαηξεηψλ 
(Π.Λ.Γεξνιπκάηνο ΑΔΒΔ, Chrysler Jeep Dodge Hellas S.A.). Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 
έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009 εξγαδφηαλ ζηελ ΗΘΔΑ φπνπ θαη απνρψξεζε απφ ηε 
ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Ινγηζηεξίνπ. Απφ ην Κάξηην ηνπ 2009 θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ  
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Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή ηεο ΡΔΒΟΗΙ. 
 
Κξόθνο Αζαλάζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ, 
 

Γελλήζεθε ην 1975  ζηελ Αζήλα. Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Έρεη καθξά πείξα εξγαδφκελνο ζηελ 

Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε κεγάισλ Δηαηξεηψλ (CITROEN HELLAS, CHRYSLER JEEP 

DODGE HELLAS S.A., SYNERGY HELLAS, ΗΘΔΑ).  Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 θαηέρεη ηε  

ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Ινγηζηεξίνπ ηεο ΡΔΒΟΗΙ. 

 

Φαξξόο Απόζηνινο ηνπ Διεπζεξίνπ, 

 

Γελλήζεθε ην 1969 ζηελ Αζήλα. Eίλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο & 

Γηνίθεζεο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Θνιιεγίνπ Deree (1992) θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο Κ.Β.Α. ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Birmingham 

(1993). Απφ ην 1995 έρεη εξγαζηεί ζε ππεχζπλεο ζέζεηο πσιήζεσλ θαη marketing 

ζηηο εηαηξείεο Coca-Cola 3E, Procter & Gamble Hellas θαη Georgia Pacific Hellas, ελψ 

απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ Δκπνξηθνχ Γηεπζπληή ζηελ Groupe 

SΔΒ Διιάδνο, απφ ηελ νπνία απνρψξεζε ην Κάξηην ηνπ 2008. Απφ 1 Απξηιίνπ 2008 

αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Πσιήζεσλ ηεο ΡΔΒΟΗΙ θαη απφ ην Λνέκβξην ηεο  

ίδηαο ρξνληάο απηή ηνπ Δκπνξηθνχ Γηεπζπληή. 

 

Μπαζδέθεο Φξαγθίζθνο ηνπ Γεκεηξίνπ, 

 

Γελλήζεθε ην 1959 ζηελ Αζήλα. Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη ηνπ Σ.Δ.Η. Αζελψλ. Δίλαη 

πηζηνπνηεκέλνο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο (C.I.A.) απφ ην The Institute of Internal 

Auditors - USA θαη Certified Fraud Examiner απφ ην A.C.F.E. Έρεη καθξά πείξα 

εξγαδφκελνο ζε Διεγθηηθνχο Οίθνπο θαη Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2005 εξγάδεηαη ζηελ Δηαηξεία θαη θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή. 

 

Γαζθαιάθεο Μύξωλαο ηνπ Νηθνιάνπ, 

 

Γελλήζεθε ζηνλ Πεηξαηά ην 1953 θαη είλαη πηπρηνχρνο Λαππεγφο-Κεραλνιφγνο 

Κεραληθφο ηνπ Δ.Κ.Π.. Δξγάδεηαη ζην ρψξν ησλ Πεηξειατθψλ Δηαηξεηψλ απφ ην 

1981, έρνληαο ηελ επζχλε, θαηά κεγάιεο πεξηφδνπο, πνιιψλ ζεκαληηθψλ ηνκέσλ 

φπσο, ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε Πσιήζεσλ Λαπηηιίαο (TFAMM), ηελ επζχλε σο 

Πξντζηάκελνο ηνπ Κεραλνινγηθνχ Δγθαηαζηάζεσλ θαη αξγφηεξα ηε Γηεχζπλζε 

Δγθαηαζηάζεσλ Θαπζίκσλ (TEXACO ΑΔΔΠ), ηε Γηεχζπλζε Δθκεηάιιεπζεο θαη ISO 

Accreditation θαη ζηε ζπλέρεηα ηε Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ Αεξνπνξηθψλ Θαπζίκσλ 

(ChevronTexaco), κέρξη ην Γεθέκβξην 2005. ήκεξα δηεπζχλεη ηνπο ηνκείο   

 Δθνδηαζκνχ & Δγθαηαζηάζεσλ ηεο ΡΔΒΟΗΙ ΑΔΔΠ. 

 

 

 

 



 

  
                                 

 

13 

 

Γηαλλάθεο Δπξηπίδεο ηνπ Αξηζηνηέιε, 

 

Γελλήζεθε ην 1947 ζην Γνμάην Γξάκαο. Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο ρνιήο Κεραλνιφγσλ 

Κεραληθψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ ηεο Bologna Ηηαιίαο. Θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1979-

1981 εξγάζζεθε σο επφπηεο παξαγσγήο ζην εξγνζηάζην θνλζεξβνπνηίαο ΔΘΟΒΔ. 

Απφ ηνλ Οθηψβξην 1981 έσο ην Κάην 2000 εξγάζζεθε δηαδνρηθά ζε εηαηξείεο 

εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, σο πξντζηάκελνο εγθαηάζηαζεο. Απφ ην Κάην ηνπ 2000 

εξγάδεηαη ζηελ Δηαηξεία θαη θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Δγθαηαζηάζεσλ ζηε Λ.  

Θαξβάιε Θαβάιαο. 

 

Κιεάλζνπο Νηθόιανο ηνπ ωθξάηνπο, 

 

Γελλήζεθε ην 1957 ζηελ Υίν. Θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1977-1982 εξγάζζεθε σο 

Αλζππνπινίαξρνο ηνπ Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ. Θαηά ην έηνο 1983 εξγάζζεθε ζηε 

Γ.Δ.Ζ. Υίνπ ελψ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1984-1987 εξγάζζεθε ζηελ 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Υίνπ. Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1988 εξγάδεηαη ζηελ Δηαηξεία 

θαη θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή  

Δγθαηαζηάζεσλ ζηε Υίν. 

 
2.5. πκκεηνρέο ηωλ θπξίωλ κεηόρωλ θαη κειώλ ηνπ Γ.. ζε άιιεο εηαηξείεο   
 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεη ηηο ζπκκεηνρέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ησλ 

θχξησλ κεηφρσλ ηεο ΡΔΒΟΗΙ Α.Δ.Δ.Π. ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή/θαη ζην θεθάιαην 

άιισλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο: 

 

Μέιε ηνπ Γ.. ή 

Κύξηνη Μέηνρνη 

Δηαηξεία πνπ 

ζπκκεηέρεη 
Θέζε ζηε Γηνίθεζε 

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρή

ο 
Δπάγγεινο Ρνχζζνο ΘΑΣΟΗΘΟΓΟΚΔΗΛ  Ο.Δ.   Γηαρεηξηζηήο 99% 

 ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. Πξφεδξνο Γ..  

 Lyrics Navigation LTD 
Γηεπζπληήο - Πξφεδξνο 

Γ.. 
 

Γεψξγηνο Ρνχζζνο ΡΔΒΟΗΙ 

ΘΑΣΑΘΔΤΑΣΗΘΖ Α.Δ.  

Πξφεδξνο Γ.. & Γ/λσλ 

χκβνπινο 
0,01% 

 ΘΑΣΟΗΘΟΓΟΚΔΗΛ  Ο.Δ.    1% 

 ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. Αληηπξφεδξνο Γ..  

 Lyrics Navigation LTD 
Γηεπζπληήο - κέινο Γ.. / 

Σακίαο  
 

Ησάλλεο Ρνχζζνο  ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. Γηεπζχλσλ χκβνπινο   

 Lyrics Navigation LTD 
Γηεπζπληήο  -

Αληηπξφεδξνο Γ.. 
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Γεκνζζέλεο Θνλάξεο ΑΠΟΣΟΙΑΘΖ Α.Δ.Δ. Αληηπξφεδξνο Γ..  

 ΡΔΒΟΗΙ 

ΘΑΣΑΘΔΤΑΣΗΘΖ Α.Δ.  
Κέινο Γ..  

Θσλζηαληίλνο Θαξξάο  ΒΔΛΑ Α.Δ.Δ. Κέινο Γ.. 7,81% 

 ΡΔΒΟΗΙ 

ΘΑΣΑΘΔΤΑΣΗΘΖ Α.Δ.  
Κέινο Γ..  

Θσλζηαληίλνο 

ηεξγηφπνπινο 
ΓΗΑ Α.Δ.Δ.Υ. 

Δθηειεζηηθφο 

Αληηπξφεδξνο Γ.. 
 

 ΖΚΔΡΖΗΑ Α.Δ.  Κέινο Γ..  

 

εκεηψλεηαη φηη ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη νη θχξηνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηνίθεζε  ή ζην θεθάιαην άιισλ εηαηξεηψλ κε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 5% νχηε αζθνχλ δηνηθεηηθή επηξξνή, νχηε έρνπλ νπνηαδήπνηε 

ζρέζε κε άιιεο εηαηξείεο εθηφο ησλ αλσηέξσ.  
 
 
2.6. θνπόο ηεο ΡΔΒΟΙΛ Α.Δ.Δ.Π.   
 
Κε βάζε ην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ζθνπνί ηεο ΡΔΒΟΗΙ Α.Δ.Δ.Π. 
είλαη : 
 

1. α)Ζ εθκεηάιιεπζε θαη ε εκπνξία νηαζδήπνηε κνξθήο πγξψλ θαπζίκσλ – 

πγξαεξίσλ, ήηνη πεηξειαίνπ παληφο είδνπο θαη ηχπνπ, βελδίλεο, νξπθηειαίσλ 

εγρψξηαο ή αιινδαπήο θαηαζθεπήο θαη πξνέιεπζεο θαη ησλ παξεκθεξψλ θαη 

ζπλαθψλ εηδψλ πξνο απηά. 

β)Ζ εηζαγσγή θαη αληηπξνζψπεπζε πάζεο θχζεσο θαη είδνπο πγξψλ θαπζίκσλ θαη 

ησλ ππνπξντφλησλ απηψλ, εθ‟ φζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν. 

γ)Ζ εηζαγσγή, παξαγσγή θαη εκπνξία βηνθαπζίκσλ θάζε κνξθήο.  

δ)Ζ εηζαγσγή, εκπνξία, αληηπξνζψπεπζε νηθνλνκηθήο παξαγσγήο ή εκπνξίαο πάζεο 

θχζεσο ιηπαληηθψλ νπζηψλ θαη ππνπξντφλησλ. 

ε)Ζ θαηαζθεπή, ζπζθεπαζία, εκπνξία θιπ. θάζε είδνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

απηνθίλεην. 

2. Ζ εηζαγσγή, παξαγσγή θαη εκπνξία θάζε κνξθήο ελέξγεηαο  πξνεξρνκέλεο απφ 

αλαλεψζηκεο ή θαη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο ή απφ ζπλδπαζκφ ηνχησλ. 

3. Ζ ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε κνλάδσλ ζε νπνηαλδήπνηε πεξηνρή ηεο Διιάδαο ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ  παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πην πάλσ εηδψλ (παξ. 1, 2). 

4. Ζ άζθεζε θάζε κνξθήο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη εξγαζίαο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

εηαηξείαο ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

5.  Ζ θηήζε, εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε πινίσλ, θαζψο θαη ε απφθηεζε κεηνρψλ 

άιισλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. 
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6. α)Ζ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε αθίλεηα 

ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο ή ηδηνθηεζίαο ηξίησλ, φπσο θαη ε εθπφλεζε 

νηθνλνκηθνηερληθψλ κειεηψλ γηα θάζε κνξθήο ηερληθά έξγα. 

β)Ζ δεκηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε κνλάδσλ παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ, 

ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκεηγκάησλ ινηπψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. 

7. Ζ παξαρψξεζε κε αληάιιαγκα, γηα ρξήζε απφ ηξίηνπο, δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο, κεξηθά ή νιηθά, θαη δηάθνξα δηθαηψκαηα ή πξνλφκηά ηεο, ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

8. Ζ θπθινθνξία, ζε ζπλεξγαζία κε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πηζησηηθήο θάξηαο 

κε ηελ επσλπκία ηεο Δηαηξείαο. 

ΗΗ.  Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ σο άλσ ζθνπψλ ηεο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ 

ε εηαηξεία κπνξεί: 

1) Λα αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ή θαη ηελ εθκεηάιιεπζε άιισλ ζπλαθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

2) Λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε φκνησλ ή παξεκθεξψλ ζθνπψλ κε 

νπνηαλδήπνηε λνκηθή κνξθή. 

3) Λα ζπλεξγάδεηαη ή θαη λα ηδξχεη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή 

θνηλνπξαμία εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο. 

4) Λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλνπξαμία, πνπ 

έρεη ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο. 

5) Λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα νπνπδήπνηε. 

6) Λα εγγπάηαη κε θάζε είδνπο εγγχεζε ππέξ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ. 

7) Λα αζθεί νπνηαλδήπνηε ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ 

επηδησθνκέλσλ ζθνπψλ. 
 
 
2.7. Παξνπζίαζε κέζω δηαγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ   
 
 
Σν δηάγξακκα ηνπ Οκίινπ ΡΔΒΟΗΙ κεηά ηελ ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξίαο 
Δπελδχζεσλ ζηελ Πνληνπφξν Λαπηηιία είλαη ην αθφινπζν:   
 

 
 

ΡΔΒΟΗΙ Α.Δ.Δ.Π 

 

ΡΔΒΟΗΙ ΘΑΣΑΘΔΤΑΣΗΘΖ A.Δ.  

(99,99%) 
ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ.(100%) 

LYRICS NAVIGATION LTD (100%) 
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3. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΝΔΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΠΟΤ ΘΑ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΘΔΙ Η ΡΔΒΟΙΛ Α.Δ.Δ.Π. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ 
AΡΙΣΟΝ  Δ.Δ.Π.Ν.  

 
3.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο  
 
Ζ ΑΡΗΣΟΛ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΣΖΛ ΠΟΛΣΟΠΟΡΟ ΛΑΤΣΗΙΗΑ κε 
δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ.» ζπζηάζεθε σο Δ.Δ.Π.Λ.  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 
ΑΡΗΣΟΛ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ Α.Δ. ε νπνία ηδξχζεθε ζηηο 14 Καίνπ 2010 κε Κεηνρηθφ 
Θεθάιαην εμήληα ρηιηάδεο επξψ (60.000) θαη κεηαηξάπεθε ζε Δ.Δ.Π.Λ. κεηά ηελ απφ 
3 Ηνπλίνπ 2010 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε 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 επξψ (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 ΡΔΒΟΗΙ Α.Δ.Δ.Π. Οη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο κε απφθαζε ηνπ 
Λνκάξρε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο απφ 8/6/2010 θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ 
Δηαηξηψλ. Έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Βάξε Αηηηθήο (Θαπνδηζηξίνπ 5) θαη έρεη δηάξθεηα 
ηα 50 έηε.  
 
θνπφο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη ε  πξαγκαηνπνίεζε 
επελδχζεσλ ζε κεηνρέο πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο 
εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο 
δηαρεηξηζηξηψλ εηαηξεηψλ θαη ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λ. 2843/2000 θαη ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε εηαηξεία κπνξεί: 

(α) Λα κεηέρεη ζε άιιεο εηαηξείεο ζχκθσλα κε ην λ. 2843/2000 φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη εθάζηνηε ζα ηζρχεη. 

(β) Λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ηνπ ηδησηηθνχ ή θαη δεκνζίνπ ηνκέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ κε ηνλ 

απηφ, παξεκθεξή ή άιιν ζθνπφ. 

(γ) Λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε, θαη 

(δ) Λα αληηπξνζσπεχεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε εκεδαπή ή αιινδαπή νπνηνπδήπνηε 

εηαηξηθνχ ηχπνπ κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ. 
 
3.2. Μεηνρηθό Κεθάιαην, κεηνρηθή ζύλζεζε θαη Γηνίθεζε  
 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε είθνζη ελλέα εθαηνκκχξηα 

ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο δχν επξψ (29.350.002), δηαηξνχκελν ζε ελλέα 

εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο νγδφληα ηξεηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο ηξηάληα ηέζζεξηο 

(9.783.334) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηψλ (3) Δπξψ εθάζηεο. 
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Ζ REVOIL Α.Δ.Δ.Π. είλαη ν κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. θαηέρνληαο ην 

100% ησλ κεηνρψλ.   

Ζ ΑΡΗΣΟΛ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΣΖΛ ΠΟΛΣΟΠΟΡΟ ΛΑΤΣΗΙΗΑ 

δηνηθείηαη απφ 4κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ δηαξθεί έσο ηελ 

πξψηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ ζα ζπγθιεζεί 

κέζα ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2011. 

Σα κέιε ηνπ είλαη : 
Δπάγγεινο Ρνχζζνο ηνπ Γεσξγίνπ, Πξφεδξνο  
Γεψξγηνο Ρνχζζνο ηνπ Δπαγγέινπ, Αληηπξφεδξνο 
Ησάλλεο Ρνχζζνο ηνπ Δπαγγέινπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
ηαχξνο Ληθφξαο ηνπ Ζξαθιή, Κέινο 
 
3.3. Παξνπζίαζε αληηθεηκέλνπ εξγαζηώλ θαη θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήηωλ  
 
Ζ ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κέζσ ηεο 
εθκεηάιιεπζεο πινίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο Δηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζα επελδχζεη. 
Ζ εηαηξία ζθνπεχεη λα επελδχζεη ζηελ αγνξά πινίσλ κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ. 
Ο παγθφζκηνο ζηφινο πινίσλ κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ δηαηξείηαη ζε 6 θχξηεο 
θαηεγνξίεο  αλάινγα κε ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάζε πινίνπ. Οη 6 θαηεγνξίεο είλαη : 
 
Very Large Ore Carriers (VLOC) Πνιχ κεγάια πινία κεηαθνξάο κεηαιιεπκάησλ κε 
ρσξεηηθφηεηα πάλσ απφ 200.000 dwt. Δίλαη έλαο ζρεηηθά λένο θιάδνο κε ηα VLOCο 
λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο εμππεξεηψληαο 
δξνκνιφγηα κεηαθνξάο ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ καθξηλψλ απνζηάζεσλ. 
 
Capesize. Έρνπλ ρσξεηηθφηεηα απφ 110.000 έσο 199.999 dwt. Κφλν ηα κεγαιχηεξα 
ιηκάληα ηνπ θφζκνπ έρνπλ ηελ ππνδνκή λα θηινμελήζνπλ πινία απηνχ ηνπ 
κεγέζνπο. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ κεηαθνξά ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ ή 
άλζξαθα θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ δεκεηξηαθψλ πξνηφλησλ ζε δξνκνιφγηα καθξηλψλ 
απνζηάζεσλ. 
 
Post-Panamax. Δίλαη πινία ρσξεηηθφηεηαο απφ 80.000 έσο 109.999 dwt.Έρνπλ 
κηθξφηεξν βχζηζκα θαη κεγαιχηεξν πιάηνο απφ ηα πινία ηχπνπ panamax κε 
κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο θνξηίνπ. Δίλαη ζρεδηαζκέλα γηα κεηαθνξά 
θνξηίσλ πςειψλ θπβηθψλ ζε ιηκάληα κε πεξηνξηζκέλν βάζνο αλ θαη δελ έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα δηαζρίζνπλ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά.  
 
Panamax. Σα πινία απηνχ ηνπ ηχπνπ έρνπλ ρσξεηηθφηεηα απφ 60.000 έσο 79.999 
dwt. Κεηαθέξνπλ άλζξαθα, ζηδεξνκεηαιιεχκαηα, ζηηεξά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 
πξνηφληα ράιπβα, ηζηκέλην θαη ιηπάζκαηα. Κπνξνχλ λα δηαζρίζνπλ ηε δηψξπγα ηνπ 
Παλακά έρνληαο ην πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιινπ ηχπνπ πινία. Σα πεξηζζφηεξα 
πινία ηχπνπ Panamax θαη Post-Panamax δελ δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ 
θνξηνεθθφξησζεο θαη εμαξηψληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ιηκαληψλ ζηα νπνία 
δέλνπλ. Τπάξρεη έλα κηθξφο αξηζκφο πινίσλ πνπ θέξνπλ γεξαλνχο θαη κπνξνχλ λα 
πξνζεγγίδνπλ ιηκάληα κε πεξηνξηζκέλεο θνξηνεθθνξησηηθέο ππνδνκέο.       
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Handymax/Supramax. Δίλαη πινία πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ θνξηία απφ 40.000 
έσο 59.999 dwt. Δπηρεηξνχλ ζε έλα κεγάιν εχξνο παγθφζκησλ λαπηηθψλ δηαδξνκψλ 
κεηαθέξνληαο θπξίσο ζπφξνπο θαη minor bulks (ιηπάζκαηα, δάραξε, ηζηκέλην θ.α.). 
ηελ θαηεγνξία Handymax αλήθεη θαη ε ππνθαηεγνξία Supramax κε πινία απφ 
50.000 έσο 59.999 ηφλνπο, ηα νπνία δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ θνξηνεθθφξησζεο θαζψο 
κεηαθέξνπλ γεξαλνχο θαη πξνζεγγίδνπλ ζε ρσξεηηθφηεηα ηα πινία ηχπνπ Panamax.    
 
Handysize. Σα πινία απηνχ ηνπ ηχπνπ έρνπλ ρσξεηηθφηεηα κέρξη 39.999 dwt. 
Κεηαθέξνπλ θπξίσο  minor bulks θαη επηρεηξνχλ ζε ηνπηθέο δηαδξνκέο. Σα πινία 
ηχπνπ Handysize είλαη επέιηθηα θαζψο κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ιηκάληα κε 
πεξηνξηζκνχο ζην βάζνο θαη ζην κήθνο.  Φέξνπλ εμνπιηζκφ θνξηνεθθφξησζεο θαη 
κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ ιηκάληα κε πεξηνξηζκέλεο ππνδνκέο. 
  
3.4. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θιάδνπ - Η ζέζε ηεο Δηαηξίαο ζηνλ θιάδν    
 
Πάλσ απφ 8,3 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο αγαζψλ κεηαθέξεη παγθνζκίσο ε λαπηηιηαθή 
βηνκεραλία ε νπνία εμππεξεηεί ην 80% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Ζ λαπηηιία δελ 
απνηειεί κφλν ην κεγαιχηεξν κεηαθνξέα αγαζψλ αιιά θαη ηνλ πην θζελφ θαη 
ηαπηφρξνλα ηνλ πιένλ θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπν κεηαθνξάο ζπγθξηλφκελνο 
ηφζν ζε απφιπηα κεγέζε εθπνκπήο αεξίσλ ξχπσλ φζν θαη αλά ηφλν κεηαθεξφκελνπ 
θνξηίνπ.  
Ζ λαπηηιία είλαη κία βηνκεραλία ζπλεζηζκέλε ζε «θπθιηθέο» ζπκπεξηθνξέο. ε ζπρλέο 
ρξνληθέο πεξηφδνπο βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε κεηαβνιψλ, ζε κηα ζπλερή 
δηαθχκαλζε, κε ζπάληεο ζηηγκέο απφιπηεο ζηαζεξφηεηαο. Οη λαπηηιηαθνί θχθινη 
πξνθαινχληαη απφ ηελ αληζνξξνπία πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ε ίδηα ε βηνκεραλία, 
φπνπ ζα ππάξρεη είηε κηα ππεξβνιηθή πξνζθνξά πινίσλ ή έιιεηςε. Ο θαζνξηζηηθφο 
παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε απνδφζεσλ ζηε λαπηηιία είλαη ην ζεκείν εηζφδνπ ζην 
λαπηηιηαθφ θχθιν, ε ζηηγκή δειαδή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε ζε ζρέζε κε 
ηελ καθξνρξφληα εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ πινίσλ.  Σν επίπεδν ηηκψλ ησλ λαχισλ θαη 
νη αμίεο ησλ πινίσλ κεηαιιάζζνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη εμαξηψληαη απφ κία ζεηξά 
απφ παξάγνληεο:     
- Απφ ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε πξντφλησλ πνπ κεηαθέξνληαη δηεζλψο κέζσ 
ζαιάζζεο 
- Απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ  
- Απφ ηελ παξάδνζε λεφηεπθησλ πινίσλ  θαη ηελ απφζπξζε – δηάιπζε παιαηψλ 
- Απφ ηηο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αγνξά πινίσλ θαη εκπνξεπκάησλ πνπ 
κεηαθέξνληαη κέζσ ζαιάζζεο 
- Απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θαηαλάισζε πνπ δεκηνπξγεί ηελ 
αλάγθε κεηαθνξάο πξψησλ πιψλ θαη εκπνξεπκάησλ.       
 
Ο πξσηαξρηθφο παξάγνληαο δήηεζε, είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ηελ αγνξά, ε νπνία 
ζπγρξνλίδεη ηηο ξνέο ησλ θνξηίσλ, ηηο πεξηνρέο πνπ θηλνχληαη θαη πξνηηκνχλ.  Κε ηελ 
ζεηξά ηνπο ηα θνξηία είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ ηα πινία θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 
αξηζκφ ησλ πινίσλ θαη ηα κεγέζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο. 
Όια απηά ζην ζχλνιφ ηνπο θαζνξίδνπλ ηα ιηκάληα πνπ ζα πξνηηκεζνχλ γηα ηελ 
λαπηηιία  μεξνχ θνξηίνπ. 
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Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα 
(ηξηπιαζηαζκφο απφ ην 2000) ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλαπηπμηαθή έθξεμε 
νηθνλνκηψλ φπσο ηεο Θίλαο θαη ηεο Ηλδίαο, σθέιεζε ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη 
νδήγεζε ζε θαηαθφξπθε άλνδν ηφζν ζηε λαπιαγνξά φζν θαη ζηηο επελδχζεηο ζηνλ 
θιάδν ηδηαίηεξα ζηελ λαππήγεζε λέσλ πινίσλ.    
Ζ ηζρπξή δηεζλήο δήηεζε γηα βαζηθά εκπνξεχκαηα (θπξίσο κεηαιιεχκαηα, άλζξαθα, 
ηξφθηκα αιιά θαη πεηξέιαην), πξσηίζησο απφ ηηο νηθνλνκίεο ησλ BRICs (Βξαδηιία, 
Ρσζία, Ηλδία θαη Θίλα), ην απμαλφκελν δηεζλέο εκπφξην ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ 
αγαζψλ θαη ν πςειφο βαζκφο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο δηεζλψο νδήγεζαλ ζε 
άλζεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ δηά ζαιάζζεο (κε κέζν ξπζκφ πνπ ππεξέβε ην 
8,3% εηεζίσο, ζε φγθν, ζπγθξηηηθά κε έλα κέζν ξπζκφ πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο παγθνζκίσο ηεο ηάμεο ηνπ 4,4%). 
πγθεθξηκέλα, ε αγνξά μεξνχ θνξηίνπ, εκθάληζε  αμηνζεκείσην δπλακηζκφ, κε ηνπο 
λαχινπο λα θηλνχληαη ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, θαζψο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν 
εμαξηψκελε απφ ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηψλ ησλ BRICs, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην 
52% πεξίπνπ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη παγθνζκίσο (ζπγθξηηηθά κε 35% 
ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000). Ο πςειφο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απηψλ 
ησλ ρσξψλ (ν νπνίνο ήηαλ ππεξηξηπιάζηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ αλεπηπγκέλσλ 
νηθνλνκηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία) απνηέιεζε ηε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε 
πίζσ απφ ηελ ηζρπξή αχμεζε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ μεξνχ θνξηίνπ ηα ηειεπηαία 
ρξφληα. 
Ζ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2007 έπιεμε κε κηθξή 
θαζπζηέξεζε θαη ην ρψξν ηεο λαπηηιίαο. Ζ πηψζε ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο 
θνξπθψζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2008 θαη αθνινχζεζε ηελ ειεχζεξε πηψζε πνπ 
παξαηεξήζεθε ζην παγθφζκην εκπφξην, ηε βηνκεραληθή παξαγσγή, ηε πηζησηηθή 
ξεπζηφηεηα. Ζ πξνζγείσζε ήηαλ αλαγθαζηηθή θαη επψδπλε. Σν θχκα παξαδφζεσλ 
λέσλ πινίσλ νδήγεζε ζε ππεξβάιινπζα πξνζθνξά θαη κε ηελ δήηεζε ιφγσ ηεο 
θξίζεο λα βαίλεη κεηνχκελε, επαθνινχζεζε ζεκαληηθή πηψζε ησλ λαχισλ.  
Απφ ηα ρακειά ην ηειεπηαίν 3κελν ηνπ 2008 κέρξη θαη ζήκεξα θαη κεηά ηελ έληνλα  
αλνδηθή θίλεζε ην 2009 πνπ θάιπςε κφλν έλα κέξνο ησλ απσιεηψλ, παξαηεξείηαη 
κία εμηζνξξφπεζε ζηελ λαπηηιηαθή αγνξά, αλ θαη ππάξρνπλ θαη δηαζηήκαηα έληνλεο 
κεηαβιεηφηεηαο θαη θπθιηθψλ θηλήζεσλ. Ζ αγνξά ζην δηάζηεκα απηφ έδσζε 
επθαηξίεο εηζφδνπ κε ηελ ΡΔΒΟΗΙ λα επσθειείηαη θαη λα εηζέξρεηαη ζηελ πνληνπφξν 
λαπηηιία.   
Ζ ζέζε ηεο ΡΔΒΟΗΙ ζηνλ θιάδν ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο είλαη απηή ηεο 
λενεηζεξρφκελεο, πνπ θάλεη ηα πξψηα ηεο επηρεηξεκαηηθά βήκαηα.     
 
3.5. Γηνηθεηηθέο ή άιιεο θύζεωο άδεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε 
ηεο λέαο δξαζηεξηόηεηαο.   
 
Γηα ηελ λέα δξαζηεξηφηεηα δελ απαηηνχληαη δηνηθεηηθέο ή άιιεο θχζεσο άδεηεο. Ζ 
100% ζπγαηξηθή ΑΡΗΣΟΛ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΣΖΛ ΠΟΛΣΟΠΟΡΟ ΛΑΤΣΗΙΗΑ 
ζπζηάζεθε σο Δ.Δ.Π.Λ. ζηηο 3 Ηνπλίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Λ.2843/2000 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ.2992/2002.  
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4.    ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ  ΡΔΒΟΙΛ Α.Δ.Δ.Π.   
 
4.1. Δπίπηωζε ζηελ θύξηα δξαζηεξηόηεηα πνπ είρε πξηλ 
 
Ζ ίδξπζε ηεο ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. δελ επεξεάδεη ηελ ζεκεξηλή θχξηα δξαζηεξηφηεηα  
ηνπ Οκίινπ πνπ είλαη ε εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ αιιά δηεπξχλεη ην πεδίν 
δξάζεο ηνπ κε ηελ επέθηαζε ζε έλα  λέν ηνκέα απηφλ ηεο λαπηηιίαο.    
 
4.2. ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζήκεξα  
 
Ο Όκηινο ΡΔΒΟΗΙ απνθηά έλαλ δεχηεξν κεγάιν ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, δηαθνξεηηθφ 
απφ ηελ εγρψξηα εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ. Έλαλ ηνκέα ζπλδεδεκέλν άξξεθηα κε ην 
παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, απαιιαζζφκελν ηνπηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ.  
Ζ  ίδξπζε ηεο 100% ζπγαηξηθήο ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. κε κεηνρηθφ θεθάιαην 29,35 
εθαη.επξψ έγηλε κε ίδηα θεθάιαηα ηεο Κεηξηθήο ΡΔΒΟΗΙ θαη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.  
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ε ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ., κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Lyrics 
Navigation LTD κε έδξα ηα Marshall Islands, πξνρψξεζε ζηελ ππνγξαθή ζπκθψλνπ 
αγνξάο (memorandum of agreement) γηα ηελ απφθηεζε ελφο θνξηεγνχ πινίνπ 
κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ. Σν πινίν θαηαζθεπάζζεθε ην 1994 ζην Ηαπσληθφ 
Λαππεγείν Hakodate Dock Co Ltd θαη είλαη ρσξεηηθφηεηαο 44.950 ηφλσλ. Σν ηίκεκα 
ηεο αγνξάο αλήιζε ζηα 21,4 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη θαιχθζεθε εμνινθιήξνπ απφ 
ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ΑΡΗΣΟΛ. Ζ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο έγηλε κε ηελ παξαιαβή 
ηνπ πινίνπ απφ ηελ πινηνθηήηξηα LYRICS ζηηο 30  Απγνχζηνπ 2010. Σν πινίν πνπ 
έρεη ηελ νλνκαζία Blue Angel δηαρεηξίδεηαη ε εηαηξεία Cleopatra SHIPPING AGENCY 
LTD.   
 
4.3. Σπρόλ αιιαγέο ζην ζθνπό θαη ην θαηαζηαηηθό ή άιιε δηαθνξνπνίεζε 
ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηόηεηα ηεο ΡΔΒΟΙΛ Α.Δ.Δ.Π.    
 
Ζ επέθηαζε ηεο ΡΔΒΟΗΙ Α.Δ.Δ.Π.  ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κέζσ ηεο 
ίδξπζεο ηεο 100% ζπγαηξηθήο ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. δελ επηθέξεη αιιαγέο ζην ζθνπφ 
θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαζψο πεξηιακβάλεηαη ζε απηφ.  
 
4.4. Πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ ΡΔΒΟΙΛ κεηά ηελ Ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθήο 
 
O Όκηινο ΡΔΒΟΗΙ εθηηκά ε λέα απηή δξαζηεξηφηεηα ζα επηθέξεη ζεηηθή επίδξαζε 
ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππάξρνπζα ζα πξνζδψζεη 
ζηνλ Όκηιν λέα δπλακηθή θαη πξννπηηθή αλάπηπμεο.  

ηξαηεγηθή ηεο ΑΡΗΣΟΛ απνηεινχλ νη κεζνκαθξνπξφζεζκεο λαπιψζεηο ησλ πινίσλ 
ηεο, πεηπραίλνληαο έηζη ηελ φζν ην δπλαηφ δηαζθάιηζε πξνβιέςηκσλ ρξεκαηνξνψλ 
θαη θεξδνθνξίαο. Σν πινίν Blue Angel ζηηο 3 επηεκβξίνπ 2010 παξαδφζεθε απφ ηελ 
πινηνθηήηξηα LYRICS Navigation LTD ζηνπο λαπισηέο ηνπ ζε ζπλέρεηα ηεο 
ππνγξαθήο λαπινζπκθψλνπ πνπ πξνβιέπεη εκεξήζηα λαχια 16.000,00 δνιάξηα θαη 
ρξνληθή δηάξθεηα θαη‟ ειάρηζην ηνπο 11 θαη θαηά ην κέγηζην ηνπο 13 κήλεο. Ζ 
αλσηέξσ ζπκθσλία εθηηκάηαη λα απνθέξεη ζπλνιηθά έζνδα 5,3 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 
πεξίπνπ (ππνινγίδνληαο 11 κήλεο λαχισζεο). 
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Κε ηελ λαχισζε ηνπ πινίνπ ν Όκηινο αλακέλεη ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζηα ελνπνηεκέλα 
απνηειέζκαηα πξν θφξσλ γηα ην ππφινηπν ηνπ 2010 θαη θπξίσο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 
2011. Γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2010 εθηηκάηαη ε ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. λα έρεη ζεηηθή 
ζπλεηζθνξά ζηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θφξσλ ηνπ Οκίινπ ΡΔΒΟΗΙ ηεο ηάμεο ηνπ 
10%. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ίδξπζε ηεο ΑΡΗΣΟΛ δελ επεξέαζε ηα δεκνζηεπκέλα 
κεγέζε ηνπ Οκίινπ ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010.    

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη απφ ηελ Δ.Δ.Π.Λ. θαη ην εηζφδεκα πνπ 
απνθηνχλ εμ απηήο νη κέηνρνη, είηε ππφ ηελ κνξθή κεξηζκάησλ, είηε ππφ ηελ κνξθή 
δηαλνκψλ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ππεξαμίαο απηνχ απαιιάζζεηαη απφ θάζε άκεζν ή 
έκκεζν θφξν, εηζθνξά ή θξάηεζε (άξζξν 23 ηνπ λφκνπ 2843/2000).      

 
 
5. ΠΡΟΘΔΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΗΝ 
ΠΟΝΣΟΠΟΡΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  
 
 
1. Γηάξζξσζε Οκίινπ  
 

 
 
 
2. Πεξηγξαθή ζηφινπ 
 

 
 

3. Γελ ππάξρνπλ ζπλζήθεο πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε 
ζπκθεξφλησλ σο πξνο ηελ ΔΔΠΛ ή ηηο ζπγαηξηθέο ηεο (πρ. ζπκβάζεηο ή ζπλαιιαγέο 
κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ).  

 

4. Γελ ππάξρνπλ ππφ λαππήγεζε  πινία. 

 

Όλνκα 
Πινίνπ Σχπνο Δη. Λαππ. 

Κεη. 
Ηθαλφηεηα 

Σίκεκα 
αγνξάο  
 

% 
Θπξηνη.  

 εκαία 
Πινηνθηήηξηα 
Δηαηξία 

1. Blue Angel   

Handymax 
Φνξηεγφ 
μεξνχ 
θνξηίνπ 1994   44.950 dwt  

 21,4   
εθαη. 
δνιάξηα  

 
 
100% 

 
 
 Κάιηα  

LYRICS 
NAVIGATION 
LTD  

                     ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. 

LYRICS NAVIGATION LTD (100%) 
Πινηνθηήηξηα  
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5. Ζ λαπιψηξηα εηαηξία ηνπ κνλαδηθνχ πινίνπ ηεο ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. είλαη ε Sino 
East Shipping Ltd κε έδξα ην Υνλγθ Θνλγθ. Σν λαπινζχκθσλν  πξνβιέπεη εκεξήζηα 
λαχια 16.000,00 δνιάξηα θαη ρξνληθή δηάξθεηα θαη‟ ειάρηζην ηνπο 11 θαη θαηά ην 
κέγηζην ηνπο 13 κήλεο. 
 
6. Σα εκεξήζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πινίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη πεξίπνπ 6.000 
δνιάξηα.   
 
7. Λενγλψκνλαο είλαη ν Οξγαληζκφο NIPPON KAIJI KYOKAI (NKK) αλαγλσξηζκέλνο 
απφ ηνλ IACS.  
 
8. Σν πινίν Blue Angel είλαη αζθαιηζκέλν ζηελ American Hull Insurance Syndicate, 
ζην American club mutual protection & indemnity association θαη ζην Hellenic war 
risks έρνληαο φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα ζηνλ θιάδν ηεο 
εκπνξηθήο λαπηηιίαο πξαθηηθή, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 14 ηνπ λφκνπ 
2843/2000 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ λφκν 2992/2002. (ελδεηθηηθά: αζθάιηζε 
ζθάθνπο θαη κεραλήο, πξνζηαζίαο θαη απνδεκηψζεσο αζηηθήο επζχλεο θαηά 
θηλδχλσλ απνδεκηψζεσο, αζθάιηζε ππεξαλακνλήο θαη λνκηθήο πξνζηαζίαο).Σν πινίν 

πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο 
πνπ εθάζηνηε πξνβιέπνληαη απφ ηελ θιάζε ηνπ, απφ ην δίθαην ηεο ζεκαίαο ηνπ 
πινίνπ, ηνλ IMO, ISM θαη  απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο.  

 
9. Σν πινίν είλαη εθνδηαζκέλν κε φια ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά δηαηήξεζεο θιάζεσο 
θαη αζθαινχο λαπζηπινΐαο θαη κε φια ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο γεληθήο/πεξηνδηθήο 
επηζεψξεζεο. Ζ ρξήζε ηνπ γίλεηαη κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιεηψλ 
ησλ πινίσλ.   
 
10. Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο εθρψξεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ  πινίνπ κε πηζησηέο ηεο 
Δηαηξείαο. 
 
11. Σν πινίν δελ βαξχλεηαη κε θαλελφο είδνπο ελνρηθφ ρξένο ή εκπξάγκαην βάξνο ή 
λαπηηθφ πξνλφκην. 
 
12. Γελ ππάξρεη θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ παξφληνο πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο 
ζπκθσλία γηα αγνξά/παξαγγειία λέσλ πινίσλ.  
 
13.  Γηαρεηξίζηξηα εηαηξία ηνπ πινίνπ είλαη ε Cleopatra SHIPPING AGENCY LTD.  Ζ 
δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ην 1990, είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ 
Πεηξαηά θαη εμεηδηθεχεηαη ζηελ δηαρείξηζε θνξηεγψλ πινίσλ μεξνχ θνξηίνπ έρνληαο 
ηζρπξέο καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε λαπισηέο θαη πξνκεζεπηέο φπσο ηηο εηαηξείεο 
Cargill, ADM, Glencore, Seacape θαη άιιεο. Ζ Cleopatra ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ 
«Θψδηθα Αζθαινχο Γηαρεηξίζεσο». 
Ζ Cleopatra SHIPPING AGENCY LTD δελ έρεη θακία κεηνρηθή ζρέζε κε ηελ 
πινηνθηήηξηα LYRICS, ηελ AΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. θαη ηελ κεηξηθή θαη εηζεγκέλε ζην Υ.Α. 
ΡΔΒΟΗΙ Α.Δ.Δ.Π. Δπίζεο ε δηαρεηξίζηξηα δελ ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε 
ηδξπηέο, ειέγρνληα κέηνρν, κέινο ηνπ Γ.., γεληθφ δηεπζπληή ή δηεπζπληή ηεο 
ΡΔΒΟΗΙ Α.Δ.Δ.Π., ηεο  ΑΡΗΣΟΛ Δ.Δ.Π.Λ. ή ηεο ζπγαηξηθήο ηεο LYRICS, θαζψο θαη κε  
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ζπγγελείο ησλ πξνζψπσλ απηψλ κέρξη Γ‟  βαζκνχ, εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, 
λνκηθά πξφζσπα ειεγρφκελα ακέζσο ή εκκέζσο απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα θαη 
πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο αλσηέξσ.      
Ζ ζχκβαζε δηαρεηξίζεσο πξνβιέπεη κεληαία ακνηβή γηα ηελ δηαρεηξίζηξηα εηαηξία 
χςνπο 16.000 USD. Δπηπξφζζεηα ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξία ιακβάλεη ακνηβή 1,25% επί 
ησλ εζφδσλ λαχισζεο ηνπ πινίνπ. 
Δθηφο ηεο ζχκβαζεο δηαρείξηζεο δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπκθσλίεο – ζπλεξγαζίεο ή 
ζπκβάζεηο ππν-αλάζεζεο έξγνπ κεηαμχ δηαρεηξίζηξηαο θαη πινηνθηήηξηαο.  
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6. Παξάξηεκα 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Eηαηξείαο ΡΔΒΟΪΛ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ

 θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ.πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή, όπνηε απηή απαηηείηαη.

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ: www.revoil.gr

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ  νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην:   26 Απγνύζηνπ 2010

Νόκηκνο Διεγθηήο: Μηράιεο Κνηδακάλεο Α.Μ..Ο.Δ.Λ.  24151

Διεγθηηθή Δηαηξία: πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο Α.Δ.Ο.Δ.

Σύπνο Έθζεζεο Δπηζθόπεζεο : Mε ζύκθσλε γλώκε

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2009

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 19.187.391,82 18.310.989,33 19.187.149,62 18.310.747,13 Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 30.06.2010 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2009

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 594.313,42 596.399,43 594.313,42 596.399,43 Κέξδε πξν θόξσλ 1.889.728,82 1.984.048,75 1.900.998,37 1.987.536,66

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 570.812,75 561.847,27 565.556,96 561.448,81 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.085.965,81 3.197.426,87 29.972.773,97 3.347.416,87 Απνζβέζεηο 1.660.388,51 1.804.000,02 1.660.388,51 1.804.000,02

Απνζέκαηα 3.262.101,09 5.995.514,43 3.262.101,09 5.995.514,43 Πξνβιέςεηο 11.000,00 16.133,34 11.000,00 16.133,34

Απαηηήζεηο από πειάηεο 31.260.869,52 28.221.800,07 31.260.869,52 28.221.800,07 Απνηειέζκαηα (έζνδα/έμνδα,θέξδε/δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζη/ηαο -242.553,47 -59.603,20 -242.445,82 -59.603,20

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 31.042.997,19 11.141.995,03 4.222.325,59 10.991.638,66 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 91.310,74 237.364,76 87.953,87 238.272,68

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα 

γηα πώιεζε 475.637,65 109.203,94 475.637,65 109.203,94 Πιένλ /( κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 89.480.089,24 68.135.176,37 89.540.727,82 68.134.169,34 θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 2.733.413,34 118.826,82 2.733.413,34 118.826,82

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -2.853.117,59 12.646.437,90 -2.849.387,30 12.646.032,38

Μεηνρηθό Κεθάιαην 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιήλ δαλεηαθώλ ) -7.589.632,63 -7.595.811,76 -7.612.665,73 -7.600.053,23

Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 14.854.154,57 15.330.652,82 14.938.103,98 15.329.923,63 Μείνλ :Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -525.398,70 -420.648,14 -520.345,52 -420.648,14

ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν Ιδιοκηηηών Μηηπικήρ (α) 21.538.154,57 22.014.652,82 21.622.103,98 22.013.923,63            Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -439.323,02 -251.364,26 -439.323,02 -251.364,26

Γικαιώμαηα μειοτηθίαρ (β) 10,00 10,09 0,00 0,00 ύνολο ειζποών / (εκποών) από 

ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν (γ)=(α)+(β) 21.538.164,57 22.014.662,91 21.622.103,98 22.013.923,63 λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) -5.264.184,01 8.479.384,23 -5.270.413,30 8.479.133,07

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 11.610.000,00 3.905.000,00 11.610.000,00 3.905.000,00 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 3.084.446,56 1.493.289,61 3.084.446,56 1.493.289,61 Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ & ινηπώλ επελδύζεσλ 8.964,55 -115.854,95 -26.751.035,45 -115.854,95

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 25.350.000,00 3.190.000,00 25.350.000,00 3.190.000,00 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -3.214.933,08 -1.422.633,53 -3.113.592,42 -1.422.633,53

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 27.897.478,13 37.532.223,85 27.874.177,28 37.531.956,10 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ  & άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 513.073,03 36.000,00 513.073,03 36.000,00

ύνολο ςποσπεώζευν (δ) 67.941.924,69 46.120.513,46 67.918.623,84 46.120.245,71 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 440.323,75 219.394,43 438.627,44 218.486,51

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥ/ΔΩΝ (γ)+(δ) 89.480.089,24 68.135.176,37 89.540.727,82 68.134.169,34 ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -2.252.571,75 -1.283.094,05 -28.912.927,40 -1.284.001,97

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 32.100.000,00 0,00 32.100.000,00 0,00

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -2.235.000,00 -2.484.570,82 -2.235.000,00 -2.484.570,82

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -829.985,58 -143.452,49 -829.985,58 -143.452,49

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -1.492.760,00 -835.500,00 -1.492.760,00 -835.500,00

01.01.2010 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2009 ύνολο ειζποών / (εκποών) από Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) 27.542.254,42 -3.463.523,31 27.542.254,42 -3.463.523,31

30.06.2010 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2009 Καθαπή αύξηζη / (μείυζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα

Κύθινο εξγαζηώλ 370.031.683,88 286.490.157,82 370.031.683,88 286.490.157,82 και ιζοδύναμα πεπιόδος (α)+(β)+(γ) 20.025.498,66 3.732.766,87 -6.641.086,28 3.731.607,79

Μηθηά θέξδε 11.628.297,49 12.631.133,03 11.628.297,49 12.631.133,03 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 10.153.337,00 6.338.232,68 10.005.517,64 6.189.267,82

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 30.178.835,66 10.070.999,55 3.364.431,36 9.920.875,61

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 1.981.039,56 2.221.413,51 1.988.952,24 2.225.809,34

Κέξδε πξν θόξσλ 1.889.728,82 1.984.048,75 1.900.998,37 1.987.536,66

Κέξδε κεηά από θόξνπο (Α) 1.089.670,80 1.240.779,56 1.100.940,35 1.244.974,86

 - Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο 1.089.670,89 1.240.779,79 1.100.940,35 1.244.974,86 30.06.2010 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2009

 - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -0,09 -0,23 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -73.409,14 0,00 0,00 0,00 πλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 1.016.261,65 1.240.779,56 1.100.940,35 1.244.974,86 (1.1.2010 θαη 1.1.2009 αληίζηνηρα) 22.014.662,91 19.806.123,51 22.013.923,63 19.803.283,97

 - Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο 1.016.261,74 1.240.779,79 1.100.940,35 1.244.974,86 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 1.016.261,65 1.240.779,56 1.100.940,35 1.244.974,86

 - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -0,09 -0,23 0,00 0,00 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -1.492.760,00 -835.500,00 -1.492.760,00 -835.500,00

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε επξώ) 0,0456 0,0557 0,0494 0,0559 ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη (30.6.2010 θαη 30.6.2009 αληίζηνηρα) 21.538.164,57 20.211.403,07 21.622.103,98 20.212.758,83

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 3.641.428,07 4.025.413,53 3.649.340,75 4.029.809,36

01.04.2010 01.04.2009 01.04.2010 01.04.2009

30.06.2010 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2009

Κύθινο εξγαζηώλ 166.119.070,90 118.080.557,88 166.119.070,90 118.080.557,88

Μηθηά θέξδε 4.709.564,28 5.324.519,35 4.709.564,28 5.324.519,35

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 515.473,20 571.804,97 523.385,88 575.780,80

Κέξδε πξν θόξσλ 444.986,56 492.683,79 457.016,11 496.543,09

Κέξδε κεηά από θόξνπο (Α) 5.924,10 122.163,00 17.953,65 126.729,69

 - Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο 5.924,24 122.163,48 17.953,65 126.729,69

 - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -0,14 -0,48 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -73.409,14 0,00 0,00 0,00

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) -67.485,05 122.163,00 17.953,65 126.729,69

 - Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο -67.484,91 122.163,48 17.953,65 126.729,69

 - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -0,14 -0,48 0,00 0,00

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε επξώ) -0,0030 0,0055 0,0008 0,0057

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 1.297.501,71 1.498.805,99 1.305.414,39 1.502.781,82

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

1. ηελ ζεκείσζε  (5.2γ) ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Όκηιν θαη όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.(Η έδξα ηνπο ην πνζνζηό ζπκεηνρήο θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο).

    ηηο 3 Ινπλίνπ 2010 ε Μεηξηθή εηαηξεία ίδξπζε ηελ ζπγαηξηθή ΑΡΙΣΟΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΗΝ ΠΟΝΣΟΠΟΡΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ. Η ζπγαηξηθή πξνήιζε από ηελ κεηαηξνπή ηεο ΑΡΙΣΟΝ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Α.Δ (ίδξπζε ζηηο 14 Μαίνπ 2010) ζε ΔΔΠΝ.

    Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο ΑΡΙΣΟΝ, κεηά ηελ αύμεζή ηνπ γηα λα κεηαηξαπεί ζε ΔΔΠΝ, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 29,35 εθαηνκκύξησλ επξώ . Η αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαιύθζεθε από ηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη κνλαδηθή κέηνρν ΡΔΒΟΙΛ ΑΔΔΠ,  ε νπνία

     κέρξη 30 Ινπλίνπ 2010 είρε θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ 26,76 εθαηνκκπξίσλ επξώ. (ρεηηθή  ζεκείσζε 6.5 ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.)

2. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα ηελ Μεηξηθή Δηαηξεία θαη γηα ηηο  ζπγαηξηθέο πνπ ελνπνηνύληαη αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε (5.22) ησλ ελδηάκεζσλ  νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

3. Γελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο είηε από ηελ ίδηα είηε από ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ.

4. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ 30ε Ινπλίνπ 2010 ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 94 άηνκα (30/06/2009: 92 άηνκα). Η κεηξηθή  εηαηξεία  ζπλεξγάδεηαη κε 88 επηρεηξεκαηίεο νδεγνύο κεηαθνξείο βπηηνθόξσλ πγξώλ θαπζίκσλ

    δεκνζίαο ρξήζεο (2009: 80 κεηαθνξείο βπηηνθόξσλ). Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο δελ απαζρνινύλ πξνζσπηθό.

5. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.

6. Σα πνζά ησλ ζσξξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί αθνξνύλ ζε: ινηπέο πξνβιέςεηο πνζνύ επξώ 139.980,22 , πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζνύ επξώ 100.000,00 θαη επίδηθεο ππνζέζεηο πνζνύ επξώ 151.500,00.

    Ωο ζρεηηθέο ζεκεηώζεηο (6.16), (6.17) θαη (6.7) ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

7. Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

8. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 30.06.2010 έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2009.

9. Γελ ππάξρνπλ εηαηξείεο νη νπνίεο δελ ελζσκαηώζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ελώ είραλ ελζσκαησζεί ζηελ ακέζσο πξνεγνύκελε πεξίνδν.

    Δπίζεο δελ ππάξρνπλ εηαηξείεο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε θαη δελ έρεη επέιζεη θακία αιιαγή ζηελ κέζνδν ελζσκάησζεο θάπνηαο εηαηξείαο από πεξίνδν ζε πεξίνδν.

10.Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο άιινπ Οκίινπ. 

11. Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 22αο Μαξηίνπ 2010, ελέθξηλε ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2009 πνζνύ 1.492.760,00 επξώ (θαζαξό κέξηζκα αλά κεηνρή 0,0603 επξώ κεηά ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ 10%).

12. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο πνζνύ -73.409,14 επξώ αθνξνύλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απν ηελ ζπκκεηνρή ηεο  ΑΡΙΣΟΝ ΔΔΠΝ (100% ζπγαηξηθή ηεο ΡΔΒΟΙΛ ΑΔΔΠ) ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο ηεο LYRICS Navigation LTD . 

13. Μεηαγελέζηεξα ηεο θιεηόκελεο πεξηόδνπ, ε λενζπζηαζείζα 100% ζπγαηξηθή ΑΡΙΣΟΝ Δ.Δ.Π.Ν. κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο LYRICS Navigation LTD  αλακέλεη ηελ παξαιαβή ελόο θνξηεγνύ πινίνπ κεηαθνξάο μεξνύ θνξηίνπ. 

      Ωο ζρεηηθή ζεκείσζε (5.23) ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

14. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24, είραλ σο εμήο:

ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ

  Έζνδα:   Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  Έμνδα:   Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  Απαηηήζεηο:                                                                                      Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  Τπνρξεώζεηο:                                                                           Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο:     777.644,77 777.644,77

  Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο:                Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο:                   20.487,69 20.487,69

                                              Βάξε 26 Απγνύζηνπ  2010

         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ O ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ    ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

        ΔΤΑΓΓΔΛΟ  Γ. ΡΟΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΑΛΗ 

              Α.Γ.Σ.  ΑΒ 576539 Α.Γ.Σ. Π 691863                           Α.Γ.Σ. Π 311923

ΓΔΩΡΓΙΟ Δ. ΡΟΤΟ

   Α.Γ.Σ. ΑΗ  140188 

ΔΣΑΙΡΔΙΑΟΜΙΛΟ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ποζά ζε εςπώ)

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΘΑΝΑΙΟ Γ. ΚΡΟΚΟ

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑΟΜΙΛΟ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ποζά ζε εςπώ)

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

                             ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ποζά ζε εςπώ)

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ποζά ζε εςπώ) ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποζά ζε εςπώ)

                ΡΔΒΟΙΛ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ
Α.Μ.Α.Δ.  4534/06/Β/86/4 - ΔΓΡΑ : ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΟΤ 5, ΒΑΡΗ  ΣΚ: 16672 

ηοισεία και πληποθοπίερ πεπιόδος από 01 Ιανοςαπίος 2010 έυρ 30 Ιοςνίος 2010

                                 (ύκθσλα κε ηελ απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                                                      ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                               Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                                                      ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                               Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                                                      ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                               Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                                                      ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                               Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                                                      ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                               Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                                                      ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                               Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                                                      ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                               Ο 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                                                      ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                               Ο 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                                                      ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                               Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                                                      ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                               Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                                                      ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                               Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                                                      ΣΟ ΚΔΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΘΑΗ                                                                               Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ  

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:
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Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Eηαηξείαο ΡΔΒΟΪΛ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ

 θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ.πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ: www.revoil.gr ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Αξκόδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δκπνξίνπ θαη Πίζηεσο Ρνύζζνο Γ. Δπάγγεινο : Πξόεδξνο Γ.. & Δθηειεζηηθό Μέινο, Ισάλλεο Δ. Ρνύζζνο : Αληηπξόεδξνο & Δθηειεζηηθό Μέινο , 

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ Γεώξγηνο Δ. Ρνύζζνο :Γ/λσλ ύκβνπινο & Δθηειεζηηθό Μέινο, Κνλάξεο Γ.Γεκνζζέλεο : Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Μέινο,

θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην:   25 Φεβξνπαξίνπ 2010 Βαθόλδηνο Α. Γεώξγηνο : Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Μέινο, ηεξγηόπνπινο Π. Κσλ/λνο : Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Μέινο,

Νόκηκνο Διεγθηήο : Υαξάιακπνο Πεηξόπνπινο Α.Μ..Ο.Δ.Λ.  12001 Καξξάο Σ. Κσλ/λνο : Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Μέινο.

Διεγθηηθή Δηαηξία: πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο Α.Δ.Ο.Δ.

Σύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηώλ : Mε ζύκθσλε γλώκε
`

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 01.01.2009 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2008

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 18.310.989,33 18.568.576,69 18.310.747,13 18.568.078,99 Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 596.399,43 536.958,61 596.399,43 536.958,61 Κέξδε πξν θόξσλ 4.332.986,54 2.122.843,40 4.334.379,41 2.118.279,55

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 561.847,27 406.121,81 561.448,81 405.302,99 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.197.426,87 3.860.752,72 3.347.416,87 4.010.742,72 Απνζβέζεηο 3.185.181,49 2.921.951,25 3.184.505,63 2.921.273,53

Απνζέκαηα 5.995.514,43 2.984.183,13 5.995.514,43 2.984.183,13 Πξνβιέςεηο 18.264,39 117.367,33 18.264,39 117.367,33

Απαηηήζεηο από πειάηεο 28.221.800,07 31.543.318,29 28.221.800,07 31.543.318,29 Απνηειέζκαηα (έζνδα/έμνδα,θέξδε/δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζη/ηαο -93.079,76 -1.254,40 -93.079,76 -1.254,40

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 11.141.995,03 7.347.031,42 10.991.638,66 7.195.209,95 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 266.444,45 780.289,55 270.637,99 786.469,76

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα 

γηα πώιεζε
109.203,94 0,00 109.203,94 0,00

Πιένλ /( κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 68.135.176,37 65.246.942,67 68.134.169,34 65.243.794,68 θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ -3.011.331,30 -355.229,56 -3.011.331,30 -355.229,56

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 4.238.172,23 -4.707.939,48 4.238.560,02 -4.706.402,04

Μεηνρηθό Κεθάιαην 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιήλ δαλεηαθώλ ) 7.847.876,44 3.677.493,02 7.847.917,14 3.677.184,57

Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 15.330.652,82 13.122.113,33 15.329.923,63 13.119.283,97 Μείνλ :Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -609.362,08 -1.132.145,97 -609.362,08 -1.132.145,97

ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν Ιδιοκηηηών Μηηπικήρ (α) 22.014.652,82 19.806.113,33 22.013.923,63 19.803.283,97            Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -772.618,19 -541.583,88 -772.618,19 -541.583,88

Γικαιώμαηα μειοτηθίαρ (β) 10,09 10,18 0,00 0,00 ύνολο ειζποών / (εκποών) από 

ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν (γ)=(α)+(β) 22.014.662,91 19.806.123,51 22.013.923,63 19.803.283,97 λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) 15.402.534,21 2.881.791,26 15.407.873,25 2.883.958,89

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 3.905.000,00 9.645.000,00 3.905.000,00 9.645.000,00 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.493.289,61 830.103,66 1.493.289,61 830.103,66 Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ & ινηπώλ επελδύζεσλ -199.474,40 -21.300,00 -199.474,40 -21.300,00

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 3.190.000,00 4.990.000,00 3.190.000,00 4.990.000,00 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -3.301.313,88 -3.758.998,46 -3.301.313,88 -3.758.998,46

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 37.532.223,85 29.975.715,50 37.531.956,10 29.975.407,05 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ  & άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 69.794,94 181.167,54 69.794,94 181.167,54

ύνολο ςποσπεώζευν (δ) 46.120.513,46 45.440.819,16 46.120.245,71 45.440.510,71 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 437.213,72 263.326,63 433.020,18 257.146,42

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥ/ΔΩΝ (γ)+(δ) 68.135.176,37 65.246.942,67 68.134.169,34 65.243.794,68 ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -2.993.779,62 -3.335.804,29 -2.997.973,16 -3.341.984,50

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 0,00 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -7.540.000,00 -3.490.000,00 -7.540.000,00 -3.490.000,00

01.01.2009 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2008 Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -219.882,06 -87.490,87 -219.882,06 -87.490,87

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -833.768,21 -833.534,14 -833.768,21 -833.534,14

Κύθινο εξγαζηώλ 581.079.823,20 571.993.228,37 581.079.823,20 571.993.228,37 ύνολο ειζποών / (εκποών) από Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) -8.593.650,27 2.488.974,99 -8.593.650,27 2.488.974,99

Μηθηά θέξδε 25.154.667,75 20.824.699,87 25.154.667,75 20.824.699,87 Καθαπή αύξηζη / (μείυζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ και ιζοδύναμα σπήζευρ(α)+(β)+(γ) 3.815.104,32 2.034.961,96 3.816.249,82 2.030.949,38

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 4.599.430,99 2.903.132,95 4.605.017,40 2.904.749,31 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζευρ 6.338.232,68 4.303.270,72 6.189.267,82 4.158.318,44

Κέξδε πξν θόξσλ 4.332.986,54 2.122.843,40 4.334.379,41 2.118.279,55 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζευρ 10.153.337,00 6.338.232,68 10.005.517,64 6.189.267,82

Κέξδε κεηά από θόξνπο (Α) 3.044.039,40 1.456.742,49 3.046.139,66 1.452.178,64

 - Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο 3.044.039,49 1.456.742,19 3.046.139,66 1.452.178,64

 - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -0,09 0,30 0,00 0,00 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 3.044.039,40 1.456.742,49 3.046.139,66 1.452.178,64

 - Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο 3.044.039,49 1.456.742,19 3.046.139,66 1.452.178,64 πλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο

 - Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -0,09 0,30 0,00 0,00 (1.1.2009 θαη 1.1.2008 αληίζηνηρα) 19.806.123,51 19.184.881,02 19.803.283,97 19.186.605,33

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε επξώ) 0,1366 0,0654 0,1367 0,0652 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεσο κεηά από θόξνπο 3.044.039,40 1.456.742,49 3.046.139,66 1.452.178,64

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε επξώ) 0,0670 0,0375 0,0670 0,0375 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -835.500,00 -835.500,00 -835.500,00 -835.500,00

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 7.784.612,48 5.825.084,20 7.789.523,03 5.826.022,84 (31.12.2009 θαη 31.12.2008 αληίζηνηρα) 22.014.662,91 19.806.123,51 22.013.923,63 19.803.283,97

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

1. ηελ ζεκείσζε  (5.2γ) ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Όκηιν θαη όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.(Η έδξα ηνπο ην πνζνζηό ζπκεηνρήο θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο).

2. Δληόο ηεο εμεηαδόκελεο ρξήζεσο νινθιεξώζεθε  ν θνξνινγηθόο έιεγρνο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2006, 2007 θαη 2008. Η ζπγαηξηθή εηαηξία νινθιήξσζε ηελ 1ε δηαρεηξηζηηθή ηεο ρξήζε ηελ 31/12/2008.

    Ωο ζρεηηθή ζεκείσζε (5.24) ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

3. Γελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο είηε από ηελ ίδηα είηε από ηε ζπγαηξηθή ηεο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.

4. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 91 άηνκα (31/12/2008 : 84 άηνκα). Η κεηξηθή εηαηξεία  ζπλεξγάδεηαη κε 71 επηρεηξεκαηίεο νδεγνύο κεηαθνξείο βπηηνθόξσλ πγξώλ θαπζίκσλ

    δεκνζίαο ρξήζεο (2008: 70 κεηαθνξείο βπηηνθόξσλ). Η ζπγαηξηθή εηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθό.

5. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.

6. Σα πνζά ησλ ζσξξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί αθνξνύλ ζε: ινηπέο πξνβιέςεηο πνζνύ επξώ 128.980,22, πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζνύ επξώ 100.000,00 θαη επίδηθεο ππνζέζεηο πνζνύ επξώ 0,00.

    Ωο ζρεηηθέο ζεκεηώζεηο (6.7), (6.16) θαη (6.17) ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

7. Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

8. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2009 έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2008.

9. Γελ ππάξρνπλ εηαηξείεο νη νπνίεο δελ ελζσκαηώζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαηάζεηο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ελώ είραλ ελζσκαησζεί ζηελ ακέζσο πξνεγνύκελε ρξήζε.

    Δπίζεο δελ ππάξρνπλ εηαηξείεο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε θαη δελ έρεη επέιζεη θακία αιιαγή ζηελ κέζνδν ελζσκάησζεο θάπνηαο εηαηξείαο από ρξήζε ζε ρξήζε.

10.Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο άιινπ Οκίινπ. 

11. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24, είραλ σο εμήο:

ΟΜΙΛΟ                                                                                    ΔΣΑΙΡΔΙΑ

  Έζνδα:   Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  Έμνδα:   Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  Απαηηήζεηο:                                                                                      Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  Τπνρξεώζεηο:                                                                           Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο:     1.461.774,87 1.461.774,87

  Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο:                Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο:                   2.003,68 2.003,68

         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ    

        ΔΤΑΓΓΔΛΟ  Γ. ΡΟΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΑΛΗ 

              Α.Γ.Σ.  ΑΒ 576539 Α.Γ.Σ. Π 691863  

ΑΘΑΝΑΙΟ Γ. ΚΡΟΚΟ

Α.Γ.Σ. Π 311923

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

O ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟΟ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΓΔΩΡΓΙΟ Δ. ΡΟΤΟ

   Α.Γ.Σ. ΑΗ  140188 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ποζά ζε εςπώ)

                             ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ποζά ζε εςπώ)

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Βάξε 25 Φεβξνπαξίνπ 2010

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ποζά ζε εςπώ) ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποζά ζε εςπώ)

                ΡΔΒΟΙΛ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ
Α.Μ.Α.Δ.  4534/06/Β/86/4 (ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ -Γ/ΝΗ ΑΝΩΝ. ΔΣΑΙΡ. & ΠΙΣΔΩ)

ΔΓΡΑ : ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΟΤ 5, ΒΑΡΗ  ΣΚ: 16672

ηοισεία και πληποθοπίερ σπήζευρ από 01 Ιανοςαπίος 2009 έυρ 31 Γεκεμβπίος 2009

(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Ν.2190, Άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

ΔΣΑΙΡΔΙΑΟΜΙΛΟ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  
 



 

  
                                 

 

26 

 

Σα παρακάτω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςτοχεφουν ςε μια γενικι ενθμζρωςθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ Eταιρείασ ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ και των ενοποιθμζνων ςτοιχείων του Ομίλου.

υνιςτοφμε, επομζνωσ ςτον αναγνϊςτθ, πριν προβεί ςε οποιουδιποτε είδουσ επενδυτικι επιλογι ι άλλθ ςυναλλαγι με τθν Εταιρεία, να ανατρζξει ςτθν διεφκυνςθ διαδικτφου τθσ , όπου αναρτϊνται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ , κακϊσ και θ ζκκεςθ ελζγχου

 του ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι.

Διεφκυνςθ Διαδικτφου: www.revoil.gr φνκεςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου:

Αρμόδια Τπθρεςία - Νομαρχία: Τπουργείο Ανάπτυξθσ Διεφκυνςθ Εμπορίου και Πίςτεωσ Ρνύζζνο Γ. Δπάγγεινο:Πξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο, Κνλάξεο Γ.Γεκνζζέλεο : Αληηπξόεδξνο & Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο , 

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ  Ρνύζζνο Δ. Ισάλλεο :Δθηειεζηηθό Μέινο,  Γεώξγηνο Δ. Ρνύζζνο :Δθηειεζηηθό Μέινο,Βαθόλδηνο Α. Γεώξγηνο : Αλεμάξηεην κε

θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην:  26/2/2009  Εκτελεςτικό Μζλοσ, τεργιόπουλοσ Π. Κων/νοσ : Ανεξάρτθτο μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ,Καρράσ Σ. Κων/νοσ : Ανεξάρτθτο μθ 

Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ: Χαράλαμποσ Πετρόπουλοσ Α.Μ..Ο.Ε.Λ.  12001  Εκτελεςτικό Μζλοσ.

Ελεγκτικι Εταιρία: υνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ Α.Ε.Ο.Ε.

Σφποσ Ζκκεςθσ Ελζγχου: Mε ςφμφωνθ γνϊμθ

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 01.01.2008 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2007

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 18.568.576,69 18.539.813,22 18.568.078,99 18.539.059,32 Λειηοσργικές δραζηηριόηηηερ 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 536.958,61 0,00 536.958,61 0,00 Κζρδθ προ φόρων 2.122.843,40 2.701.998,08 2.118.279,55 2.703.732,39

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 406.121,81 323.951,21 405.302,99 322.710,87 Πλζον / μείον προςαρμογζσ για:

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.860.752,72 4.330.672,60 4.010.742,72 4.480.662,60 Αποςβζςεισ 2.921.951,25 2.814.834,61 2.921.273,53 2.814.606,85

Αποκζματα 2.984.183,13 2.628.953,57 2.984.183,13 2.628.953,57 Προβλζψεισ 117.367,33 28.212,98 117.367,33 28.212,98

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 31.543.318,29 27.126.525,50 31.543.318,29 27.126.525,50 Αποτελζςματα (ζςοδα/ζξοδα,κζρδθ/ηθμίεσ) επενδυτικισ δραςτθριότθτασ -1.254,40 29.201,38 -1.254,40 29.201,38

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.347.031,42 4.490.703,11 7.195.209,95 4.344.431,66 Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 780.289,55 767.245,05 786.469,76 769.630,90

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 65.246.942,67 57.440.619,21 65.243.794,68 57.442.343,52 Πιένλ /( κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ Μείωςθ / (αφξθςθ) αποκεμάτων -355.229,56 182.175,03 -355.229,56 182.175,03

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων -4.707.939,48 -37.563,96 -4.706.402,04 -36.244,79

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο 13.122.113,33 12.500.871,14 13.119.283,97 12.502.605,33 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιήλ δαλεηαθώλ ) 3.677.493,02 2.090.420,81 3.677.184,57 2.090.420,81

ύνολο Καθαπήρ Θέζηρ Μεηόσυν  Δηαιπείαρ (α) 19.806.113,33 19.184.871,14 19.803.283,97 19.186.605,33 Μείον :Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα -1.132.145,97 -968.289,60 -1.132.145,97 -968.289,60

Γικαιώμαηα μειοτηθίαρ (β) 10,18 9,88 0,00 0,00            Καταβεβλθμζνοι φόροι -541.583,88 -1.352.267,24 -541.583,88 -1.352.267,24

ύνολο Καθαπήρ Θέζηρ (γ)=(α)+(β) 19.806.123,51 19.184.881,02 19.803.283,97 19.186.605,33 ύνολο ειζποών / (εκποών) από 

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 9.645.000,00 7.485.000,00 9.645.000,00 7.485.000,00 λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) 2.881.791,26 6.255.967,14 2.883.958,89 6.261.178,71

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 830.103,66 136.478,39 830.103,66 136.478,39 Επενδσηικές δραζηηριόηηηερ

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 4.990.000,00 3.740.000,00 4.990.000,00 3.740.000,00 Απόκηηζη θςγαηπικών, ζςγγενών, κοινοππαξιών 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 29.975.715,50 26.894.259,80 29.975.407,05 26.894.259,80 και λοιπών επενδύζεων -21.300,00 0,00 -21.300,00 -149.990,00

ύνολο ςποσπεώζευν (δ) 45.440.819,16 38.255.738,19 45.440.510,71 38.255.738,19 Αγορά ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων -3.758.998,46 -2.738.789,33 -3.758.998,46 -2.736.567,33

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘ.ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 65.246.942,67 57.440.619,21 65.243.794,68 57.442.343,52 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ  & άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 181.167,54 344.685,98 181.167,54 344.685,98

Σόκοι ειςπραχκζντεσ 263.326,63 156.062,24 257.146,42 153.666,39

Μερίςματα ειςπραχκζντα 0,00 0,00 0,00 0,00

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ύνολο ειζποών / (εκποών) από 

01.01.2008 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2007 επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -3.335.804,29 -2.238.041,11 -3.341.984,50 -2.388.204,96

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 Χρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηερ

Κφκλοσ εργαςιϊν 571.993.228,37 445.330.607,57 571.993.228,37 445.330.607,57 Ειζππάξειρ από εκδοθένηα/αναληθθένηα δάνεια 6.900.000,00 7.200.000,00 6.900.000,00 7.200.000,00

Μικτά κζρδθ 20.824.699,87 20.003.295,28 20.824.699,87 20.003.295,28 Εξοφλιςεισ δανείων -3.490.000,00 -6.805.223,60 -3.490.000,00 -6.805.223,60

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματ/τικζσ μιςκϊςεισ (χρεολφςια) -87.490,87 -83.888,73 -87.490,87 -83.888,73

και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 2.903.132,95 3.469.245,03 2.904.749,31 3.473.363,29 Μερίςματα πλθρωκζντα -833.534,14 -832.298,72 -833.534,14 -832.298,72

Κζρδθ προ φόρων 2.122.843,40 2.701.998,08 2.118.279,55 2.703.732,39 ύνολο ειζποών / (εκποών) από 

Κζρδθ μετά από φόρουσ 1.456.742,49 1.863.670,20 1.452.178,64 1.865.404,51 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) 2.488.974,99 -521.411,05 2.488.974,99 -521.411,05

Καθαπή αύξηζη / (μείυζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα

Κατανζμονται ςε : και ιζοδύναμα σπήζευρ(α)+(β)+(γ) 2.034.961,96 3.496.514,98 2.030.949,38 3.351.562,70

Μεηόρνπο  Δηαηξείαο 1.456.742,19 1.863.670,32 1.452.178,64 1.865.404,51 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζευρ 4.303.270,72 806.755,74 4.158.318,44 806.755,74

Μετόχουσ Μειοψθφίασ 0,30 -0,12 0,00 0,00 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζευρ 6.338.232,68 4.303.270,72 6.189.267,82 4.158.318,44

1.456.742,49 1.863.670,20 1.452.178,64 1.865.404,51

Κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε ευρϊ) 0,0654 0,0836 0,0652 0,0837

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε επξώ) 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 5.825.084,20 6.284.079,64 5.826.022,84 6.287.970,14

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

υνολο Κακαρισ κζςθσ ζναρξθσ χριςεωσ

(1.1.2008 και 1.1.2007 αντίςτοιχα) 19.184.881,02 18.156.700,82 19.186.605,33 18.156.700,82

Κέξδε ρξήζεσο  κεηά από θόξνπο 1.456.742,19 1.863.670,20 1.452.178,64 1.865.404,51

Δικαιϊματα τρίτων κυγατρικισ 0,30 10,00 0,00 0,00

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Διανεμθκζντα μερίςματα -835.500,00 -835.500,00 -835.500,00 -835.500,00

φνολο κακαρισ κζςθσ λιξθσ χριςεωσ 

(31.12.2008 και 31.12.2007 αντίςτοιχα) 19.806.123,51 19.184.881,02 19.803.283,97 19.186.605,33

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

1. ηελ ζεκείσζε  (5.2γ) ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Όκηιν θαη όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.

2. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα ηελ Μεηξηθή Δηαηξεία είλαη ηξείο (2006,2007 θαη 2008).ρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηε ζεκείσζε  (5.24) ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

3. Γελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο είηε από ηελ ίδηα είηε από ηε ζπγαηξηθή ηεο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο.

4. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 84  άηνκα (2007: 73 άηνκα). Η κεηξηθή εηαηξεία  ζπλεξγάδεηαη κε70 επηρεηξεκαηίεο νδεγνύο κεηαθνξείο βπηηνθόξσλ πγξώλ θαπζίκσλ 

    δεκνζίαο ρξήζεο (2007: 80 κεηαθνξείο βπηηνθόξσλ). Η ζπγαηξηθή εηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθό.

5. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.

6. Σα πνζά ησλ ζσξξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί αθνξνύλ ζε: ινηπέο πξνβιέςεηο πνζνύ επξώ 110.715,83, πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζνύ επξώ 100.000,00  θαη επίδηθεο ππνζέζεηο  πνζνύ επξώ 807.592,14.

7. Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

8. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2008 έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2007.

9. Γελ ππάξρνπλ εηαηξείεο νη νπνίεο δελ ελζσκαηώζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαηάζεηο  ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ελώ είραλ ελζσκαησζεί   ζηελ ακέζσο πξνεγνύκελε ρξήζε.

    Δπίζεο δελ ππάξρνπλ εηαηξείεο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε θαη δελ έρεη επέιζεη θακία αιιαγή ζηελ κέζνδν ελζσκάησζεο θάπνηαο εηαηξείαο από ρξήζε ζε ρξήζε.

10.Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο άιινπ Οκίινπ. 

11. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24, είραλ σο εμήο:

ΟΜΙΛΟ                                                                                    ΔΣΑΙΡΔΙΑ

  Ζςοδα:   Δεν υπάρχουν   Δεν υπάρχουν

  Ζξοδα:   Δεν υπάρχουν   Δεν υπάρχουν

  Απαιτιςεισ:                                                                                      Δεν υπάρχουν   Δεν υπάρχουν

  Τποχρεϊςεισ:                                                                           Δεν υπάρχουν   Δεν υπάρχουν

  υναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ διοίκθςθσ:     1.278.882,26 1.278.882,26

  Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ:                Δεν υπάρχουν   Δεν υπάρχουν

  Τποχρεϊςεισ προσ διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοίκθςθσ:                   2.000,68 2.000,68

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ ΚΑΙ              Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ        Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

         ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΗ          ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ          ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

        ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Γ. ΡΟΤΟ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΡΟΤΟ             ΣΑΤΡΟ Η. ΝΙΦΟΡΑ ΔΙΟΝΤΙΟ Α. ΓΙΑΝΝΟΤΣΟ

              Α.Δ.Σ.  ΑΒ 576539    Α.Γ.Σ. ΑΔ  083527                  Α.Δ.Σ. Ν 264689         Α.Δ.Σ. ΑΕ 538553

                ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Α.Μ.Α.Δ.  4534/06/Β/86/4 (ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ -Γ/ΝΗ ΑΝΩΝ. ΔΣΑΙΡ. & ΠΙΣΔΩ)

ΔΓΡΑ : ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΟΤ 5, ΒΑΡΗ  ΣΚ: 16672

ηοισεία και πληποθοπίερ σπήζευρ 01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008

(Δθμοςιευμζνα βάςει του Ν.2190, Άρκρο 135 για επιχειριςεισ που ςυντάςςουν ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ,ενοποιθμζνεσ και μθ, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ (ποζά ζε εςπώ) ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΔΩ (ποζά ζε εςπώ)

Βάξε 26 Φεβξνπαξίνπ 2009

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ 01.01-31.12.2008 (ποζά ζε εςπώ)

                             ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΔΩ (ποζά ζε εςπώ)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  
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Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Eηαηξείαο ΡΔΒΟΪΛ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ.

πληζηνύκε, επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο , όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

 πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή, όπνηε απηή απαηηείηαη.

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ: www.revoil.gr ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Δπνπηεύζα αξρή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δκπνξίνπ θαη Πίζηεσο Ρνύζζνο Γ. Δπάγγεινο:Πξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο, Κνλάξεο Γ.Γεκνζζέλεο : Αληηπξόεδξνο & Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο , 

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ  Ρνύζζνο Δ. Ισάλλεο :Δθηειεζηηθό Μέινο,  Βελέηε Υ. Δπθξνζύλε - κε Δθηειεζηηθό Μέινο,Βαθόλδηνο Α. Γεώξγηνο : Αλεμάξηεην κε

θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην:  26/2/2008  Δθηειεζηηθό Μέινο, ηεξγηόπνπινο Π. Κσλ/λνο : Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Μέινο,Καξξάο Σ. Κσλ/λνο : Αλεμάξηεην κε 

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο: Υαξάιακπνο Πεηξόπνπινο Α.Μ..Ο.Δ.Λ.  12001  Δθηειεζηηθό Μέινο.

Διεγθηηθή Δηαηξία: πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο Α.Δ.Ο.Δ.

Σύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ: Mε ζύκθσλε γλώκε

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 01.01.2007 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2006

Πάγηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 23.194.437,03 23.484.050,73 23.342.432,79 23.484.050,73 Λειηοσργικές δραζηηριόηηηερ 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Απνζέκαηα 2.628.953,57 2.811.128,60 2.628.953,57 2.811.128,60 Κέξδε πξν θόξσλ 2.701.998,08 3.168.507,49 2.703.732,39 3.168.507,49

Απαηηήζεηο από πειάηεο 27.126.525,50 26.527.739,27 27.126.525,50 26.527.739,27 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 4.490.703,11 1.609.181,84 4.344.431,66 1.609.181,84 Απνζβέζεηο 2.814.834,61 2.436.371,32 2.814.606,85 2.436.371,32

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 57.440.619,21 54.432.100,44 57.442.343,52 54.432.100,44 Πξνβιέςεηο 28.212,98 23.035,02 28.212,98 23.035,02

Απνηειέζκαηα (έζνδα/έμνδα,θέξδε/δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 29.201,38 -266.769,67 29.201,38 -266.769,67

ΠΑΘΗΣΙΚΟ Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 767.245,05 820.183,08 769.630,90 820.183,08

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 7.621.478,39 7.819.358,15 7.621.478,39 7.819.358,15 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο 3.740.000,00 3.155.223,60 3.740.000,00 3.155.223,60 θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 26.894.259,80 25.300.817,87 26.894.259,80 25.300.817,87 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 182.175,03 -331.352,19 182.175,03 -331.352,19

ύνολο ςποσπεώζευν (α) 38.255.738,19 36.275.399,62 38.255.738,19 36.275.399,62 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -37.563,96 -10.831.906,55 -36.244,79 -10.831.906,55

Μεηνρηθό Κεθάιαην 6.684.000,00 5.013.000,00 6.684.000,00 5.013.000,00 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιήλ ηξαπεδώλ θαη θόξσλ) 2.090.420,81 3.240.961,02 2.090.420,81 3.240.961,02

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο κεηόρσλ Δηαηξείαο 12.500.871,14 13.143.700,82 12.502.605,33 13.143.700,82 Μείνλ :Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -968.289,60 -749.077,54 -968.289,60 -749.077,54

ύνολο Καθαπήρ Θέζηρ Μεηόσυν (β) 19.184.871,14 18.156.700,82 19.186.605,33 18.156.700,82            Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -1.352.267,24 -628.922,44 -1.352.267,24 -628.922,44

Γικαιώμαηα μειοτηθίαρ (γ) 9,88 0,00 0,00 0,00 ύνολο ειζποών / (εκποών) από 

ύνολο Καθαπήρ Θέζηρ Μεηόσυν (δ) = (β) + (γ) 19.184.881,02 18.156.700,82 19.186.605,33 18.156.700,82 λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) 6.255.967,14 -3.118.970,46 6.261.178,71 -3.118.970,46

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (α) + (δ) 57.440.619,21 54.432.100,44 57.442.343,52 54.432.100,44 Επενδσηικές δραζηηριόηηηερ

Απόκηηζη θςγαηπικών, ζςγγενών, κοινοππαξιών 

και λοιπών επενδύζεων 0,00 0,00 -149.990,00 0,00

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 

01.01.2007 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2006 πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -2.738.789,33 -3.881.966,97 -2.736.567,33 -3.881.966,97

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ 

Κύθινο εξγαζηώλ 445.330.607,57 409.585.711,58 445.330.607,57 409.585.711,58  & άϋισλ παγίσλ 344.685,98 70.540,74 344.685,98 70.540,74

Μηθηά θέξδε 20.003.295,28 18.376.235,87 20.003.295,28 18.376.235,87 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 156.062,24 67.653,76 153.666,39 67.653,76

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00 0,00 0,00

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & απνζβέζεσλ 6.284.079,64 6.425.061,89 6.287.970,14 6.425.061,89 ύνολο ειζποών / (εκποών) από 

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -2.238.041,11 -3.743.772,47 -2.388.204,96 -3.743.772,47

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 3.469.245,03 3.988.690,57 3.473.363,29 3.988.690,57 Χρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηερ

Κέξδε πξν θόξσλ 2.701.998,08 3.168.507,49 2.703.732,39 3.168.507,49 Ειζππάξειρ από αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος 0,00 0,00 0,00 0,00

Μείνλ (Φόξνη) -838.327,88 -989.855,88 -838.327,88 -989.855,88 Ειζππάξειρ από εκδοθένηα/αναληθθένηα δάνεια 7.200.000,00 9.700.000,00 7.200.000,00 9.700.000,00

Κέξδε κεηά από θόξνπο 1.863.670,20 2.178.651,61 1.865.404,51 2.178.651,61 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -6.805.223,60 -1.943.694,17 -6.805.223,60 -1.943.694,17

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -83.888,73 -213.107,84 -83.888,73 -213.107,84

Καηαλέκνληαη ζε : Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -832.298,72 -833.245,50 -832.298,72 -833.245,50

Μεηόρνπο Μεηξηθήο Δηαηξείαο 1.863.670,32 2.178.651,61 1.865.404,51 2.178.651,61 ύνολο ειζποών / (εκποών) από 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο -0,12 0,00 0,00 0,00 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) -521.411,05 6.709.952,49 -521.411,05 6.709.952,49

1.863.670,20 2.178.651,61 1.865.404,51 2.178.651,61 Καθαπή αύξηζη / (μείυζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε επξώ) 0,08 0,10 0,08 0,10 και ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ) 3.496.514,98 -152.790,44 3.351.562,70 -152.790,44

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 806.755,74 959.546,18 806.755,74 959.546,18

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 4.303.270,72 806.755,74 4.158.318,44 806.755,74

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

πλνιν Καζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεσο

(1.1.2007 θαη 1.1.2006 αληίζηνηρα) 18.156.700,82 16.813.549,21 18.156.700,82 16.813.549,21

Κέξδε πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο 1.863.670,20 2.178.651,61 1.865.404,51 2.178.651,61

Γηθαηώκαηα ηξίησλ ζπγαηξηθήο 10,00 0,00 0,00 0,00

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -835.500,00 -835.500,00 -835.500,00 -835.500,00

Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ 0,00 0,00 0,00 0,00

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεσο 0,00 0,00 0,00 0,00

(31.12.2007 θαη 31.12.2006 αληίζηνηρα) 19.184.881,02 18.156.700,82 19.186.605,33 18.156.700,82

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

1. Οη πξώηεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπληάρζεζαλ θαηά ηελ θιεηόκελε ρξήζε θαη νη εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε είλαη νη αθόινπζεο:

     Δπσλπκία Υώξα Πνζνζηό ζπκεηνρήο Μέζνδνο ελνπνίεζεο Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθέο Υξήζεηο

  ΡΔΒΟΙΛ ΑΔΔΠ Διιάδα - Οιηθή 2

  ΡΔΒΟΙΛ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΑΔ Διιάδα 99,99% Οιηθή -

4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.

5. Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. Δπίζεο, δελ πθίζηαληαη δεζκεύζεηο  νπνηαζδήπνηε κνξθήο από κέξνπο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηελ αγνξά ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.

6. Σα θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή ρξήζεσλ 2007 θαη 2006 έρνπλ ππνινγηζζεί  κε ην λέν αξηζκό ησλ κεηνρώλ, 22.280.000 ηεκάρηα, πνπ πξνέθπςε από ηελ  αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθώλ ππέξ ην άξηην θαη ηελ θαηάηκεζε

    ησλ παιαηώλ κεηνρώλ,ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΓΛΠ 33 "θέξδε αλά κεηνρή"

7.Γηά ιόγνπο ζπγθξηζηκόηεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη δηεπθόιπλζεο ηνπ αλαγλώζηε, πξνζεηέζε ε ζηήιε κε ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ θαη γηα ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε (2006).

8. Γηα ηελ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2007 έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2006.

9. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24, είραλ σο εμήο:

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ:                                                           Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ:                                                  Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  Απαηηήζεηο:                                                                                      Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  Τπνρξεώζεηο:                                                                           Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο:     1.116.692,12 1.116.692,12

  Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο:                Γελ ππάξρνπλ   Γελ ππάξρνπλ

  Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο:                   17.082,50 17.082,50

10. Σν Γ ηεο Δηαηξείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ 26.02.2008, απνθάζηζε λα πξνηείλεη πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο πνζνύ 0,0375 επξώ αλά κεηνρή.

         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ           Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

         ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ..       ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

        ΔΤΑΓΓΔΛΟ  Γ. ΡΟΤΟ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΡΟΤΟ ΓΙΟΝΤΙΟ Α. ΓΙΑΝΝΟΤΣΟ

              Α.Γ.Σ.  ΑΒ 576539 Α.Γ.Σ. ΑΒ 083527        Α.Γ.Σ. ΑΔ 538553

(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Ν.2190, Άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ,ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

                ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Α.Μ.Α.Δ.  4534/06/Β/86/4 (ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ -Γ/ΝΗ ΑΝΩΝ. ΔΣΑΙΡ. & ΠΙΣΔΩ)

ΔΓΡΑ : ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΟΤ 5, ΒΑΡΗ  ΣΚ: 16672

ηοισεία και πληποθοπίερ σπήζευρ 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ 01.01-31.12.2007 (ποζά ζε εςπώ)

                             ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΔΩ (ποζά ζε εςπώ)

2.  Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2007 ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε: 73 άηνκα (2006: 66 άηνκα). Η κεηξηθή εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε 80 επηρεηξεκαηίεο νδεγνύο κεηαθνξείο βπηηνθόξσλ πγξώλ θαπζίκσλ δεκνζίαο ρξήζεο (2006: 85 κεηαθνξείο 

βπηηνθόξσλ). Η ζπγαηξηθή εηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθό.
3.  Η κεηξηθή εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηε ρξήζε 2005. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2007 ηεο επηδόζεθε νξηζηηθό θύιιν ειέγρνπ γηα ηηο ρξήζεηο 2003 – 2005 πνπ θαηαιόγηζε δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πνζό € 221.909 πνπ βάξπλε ην θνλδύιη θόξνη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2007. Η 

ζπγαηξηθή ζπζηάζεθε εληόο ηνπ 2007 θαη ζπλεπώο δελ πξνθύπηεη ππνρξέσζε.

ΟΜΙΛΟ

     Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

            ΣΑΤΡΟ Η. ΝΙΦΟΡΑ 

                 Α.Γ.Σ. Ν 264689  

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Βάξε 26 Φεβξνπαξίνπ 2008

ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ (ποζά ζε εςπώ) ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΔΩ (ποζά ζε εςπώ)

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 


