
ÑÅÂÏÚË ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÏÅÉÄÙÍ
Á.Ì.Á.Å.  4534/06/Â/86/4 - ÅÄÑÁ : ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 5, ÂÁÑÇ  ÔÊ: 16672

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012
(Óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç 4/507/28.04.2009 ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Eταιρείας ΡΕΒΟ�Λ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
και των ενοποιημένων στοιχείων του Ομίλου.Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (ðïóÜ óå åõñþ)

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
01.01.2012 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2011

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων -199.631,93 1.605.015,14 -74.032,37 662.653,03
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 3.638.605,91 2.900.693,62 2.505.912,00 1.861.802,14
Προβλέψεις 68.179,93 57.500,00 68.179,93 57.500,00
Συναλλαγματικές διαφορές 138.387,66 228.545,33 0,00 -127.636,09
Αποτελέσματα (έσοδα/έξοδα, κέρδη/ζημίες) 
επενδυτικής δραστ/τας -59.966,90 227.050,73 -58.629,23 227.050,73
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.631.996,16 1.766.168,61 1.585.380,85 1.698.625,19
Πλέον/( μείον) προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 2.575.857,56 -937.171,43 2.558.304,70 -880.141,13
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 9.670.752,81 4.651.930,92 10.181.563,56 4.773.636,63
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών) -19.271.100,65 -5.521.474,99 -19.151.412,82 -5.755.858,54
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.761.407,57 -2.080.989,20 -1.698.663,19 -2.006.891,01

Καταβεβλημένοι φόροι -25.102,86 -330.126,99 -25.102,86 -330.126,99−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -3.593.429,88 2.567.141,75 -4.108.499,43 180.613,96=============== =============== =============== ================
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -1.139.557,40 -5.267.960,89 -1.077.967,11 -5.023.295,48
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων  
& ά<λων παγίων στοιχείων 9.332,32 0,00 9.332,32 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 185.377,12 190.296,01 169.248,06 183.741,25−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -944.847,95 -5.077.664,88 -899.386,73 -4.839.554,23=============== =============== =============== ================
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά ιδίων μετοχών  -23.445,57 0,00 -23.445,57 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 21.302.140,45 24.934.000,00 21.302.140,45 24.934.000,00
Εξοφλήσεις δανείων -21.106.372,51 -22.643.690,51 -20.604.760,49 -22.187.333,62
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -1.607.857,58 -1.281.492,25 -1.607.857,58 -1.281.492,25
Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 -731.150,52 0,00 -731.150,52−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.435.535,21 277.666,72 -933.923,19 734.023,61=============== =============== =============== ================
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) -5.973.813,05 -2.232.856,40 -5.941.809,35 -3.924.916,66=============== =============== =============== ================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 9.801.968,69 7.326.750,86 6.993.969,79 6.411.655,66−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.828.155,65 5.093.894,45 1.052.160,44 2.486.739,00=============== =============== =============== ================

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ (ðïóÜ óå åõñþ)

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα) 23.246.401,07 21.897.562,87 22.197.588,45 22.590.597,73
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  μετά από φόρους 620.412,27 -996.320,51 -175.822,06 514.690,54
Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 -733.265,82 0,00 -733.265,82
Αγορά (πώληση) ιδίων μετοχών -23.445,57 0,00 -23.445,57 0,00−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα) 23.843.367,77 20.167.976,55 21.998.320,82 22.372.022,45=============== =============== =============== ================

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÈÅÓÇÓ (ðïóÜ óå åõñþ)

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ  30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 55.214.619,28 56.880.513,74 24.668.815,48 26.100.191,72
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.892.621,60 1.835.362,36 1.892.621,60 1.835.362,36
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.079.419,91 1.139.916,62 1.079.419,90 1.139.916,61
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.068.848,57 3.201.716,70 32.568.840,57 32.701.708,70
Αποθέματα 3.877.606,60 6.449.149,64 3.719.624,90 6.277.929,60
Απαιτήσεις από πελάτες 32.483.265,88 41.364.559,57 32.483.265,88 41.364.559,57
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.191.194,55 12.887.464,94 2.647.202,74 9.843.780,60−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 103.807.576,39 123.758.683,57 99.059.791,07 119.263.449,16================ ================ ================ =================

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 17.159.357,80 16.562.391,15 15.314.320,82 15.513.588,45−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α) 23.843.357,80 23.246.391,15 21.998.320,82 22.197.588,45−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 9,97 9,91 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 23.843.367,77 23.246.401,06 21.998.320,82 22.197.588,45−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.436.658,68 13.954.143,07 8.046.666,62 12.099.285,66
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.350.026,36 7.116.158,88 6.350.026,36 7.116.158,88
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 29.797.803,63 25.019.953,61 28.765.238,10 24.015.239,10
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 34.379.719,95 54.422.026,94 33.899.539,17 53.835.177,07−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 79.964.208,62 100.512.282,50 77.061.470,25 97.065.860,71−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ (γ)+(δ) 103.807.576,39 123.758.683,57 99.059.791,07 119.263.449,16================ ================ ================ =================

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÙÍ ÅÓÏÄÙÍ (ðïóÜ óå åõñþ)

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
01.01.2012 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2011
30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Κύκλος εργασιών 497.966.436,61 436.113.013,53 494.900.829,77 432.238.799,25
Μικτά κέρδη 14.053.923,58 15.267.494,41 12.546.087,65 13.295.641,74
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.432.364,23 3.371.183,76 1.511.348,48 2.361.278,22
Ζημίες/Κέρδη προ φόρων -199.631,93 1.605.015,14 -74.032,37 662.653,03
Ζημίες/Κέρδη μετά από φόρους (Α) -301.421,62 1.457.052,65 -175.822,06 514.690,54================ ================ ================ =================
- Ιδιοκτήτες Μητρικής -301.421,69 1.457.052,82 -175.822,06 514.690,54
- Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,06 -0,17 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 921.833,90 -2.423.965,18 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 620.412,27 -966.912,53 -175.822,06 514.690,54================ ================ ================ =================
- Ιδιοκτήτες Μητρικής 620.412,21 -966.912,36 -175.822,06 514.690,54
- Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,06 -0,17 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

Κέρδη/Zημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) 0,0278 -0,0434 -0,0079 0,0231
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 5.070.970,14 6.271.877,38 4.017.260,48 4.223.080,36

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÙÍ ÅÓÏÄÙÍ (ðïóÜ óå åõñþ)

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
01.04.2012 01.04.2011 01.04.2012 01.04.2011
30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Κύκλος εργασιών 222.756.082,42 214.803.370,05 221.183.809,17 212.871.008,15
Μικτά κέρδη 6.018.980,90 6.553.032,91 5.198.611,74 5.536.027,34
Ζημίες/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -202.938,51 765.749,45 -92.698,68 268.641,21
Ζημίες περιόδου προ φόρων -980.331,14 -483.732,77 -848.261,65 -665.870,41
Ζημίες μετά από φόρους (Α) -927.572,52 -365.990,58 -795.503,03 -548.128,22================ ================ ================ =================
- Ιδιοκτήτες Μητρικής -927.572,47 -365.990,44 -795.503,03 -548.128,22
- Δικαιώματα Μειοψηφίας -0,05 -0,14 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 1.938.709,10 -493.517,38 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 1.011.136,58 -859.507,96 -795.503,03 -548.128,22================ ================ ================ =================
- Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.011.136,63 -859.507,82 -795.503,03 -548.128,22
- Δικαιώματα Μειοψηφίας -0,05 -0,14 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−

Κέρδη/Zημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) 0,0454 -0,0386 -0,0357 -0,0246
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 1.623.818,09 2.202.122,53 1.160.257,32 1.199.542,28

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ  ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ:

ÂÜñç 23 Αυγούστου 2012
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

ÅÕÁÃÃÅËÏÓ  Ã. ÑÏÕÓÓÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Å. ÑÏÕÓÓÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ä. ÌÁÍÁËÇÓ 
Á.Ä.Ô.  ÁÂ 576539 Á.Ä.Ô. ÁÇ  140188 Á.Ä.Ô. Ð 691863

1. Στην σημείωση  (5.2γ) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται
στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες.(Η έδρα τους, το ποσοστό συμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους).

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Μητρική Εταιρεία και  τις  θυγατρικές που ενοποιούνται αναφέρονται στη σημείωση
(5.23) των ενδιάμεσων   οικονομικών καταστάσεων.

3. Την 30η Ιουνίου 2012 η Μητρική Εταιρεία κατείχε 65.427 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 0,3583 ευρώ ανά μετοχή και
συνολική αξία κτήσης 23.445,57 ευρώ. Δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής Εταιρείας από τις θυγατρικές της στη λήξη της
τρέχουσας περιόδου.  

4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30η Ιουνίου 2012 του Ομίλου ανέρχεται σε 145 άτομα (30/6/2011: 157
άτομα) και της μητρικής εταιρείας  σε 91 άτομα (30/06/2011: 109 άτομα). Η μητρική  εταιρεία  συνεργάζεται με 124
επιχειρηματίες οδηγούς μεταφορείς βυτιοφόρων υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσης (30/06/2011: 108 μεταφορείς
βυτιοφόρων).  

5. Το Ελληνικό Δημόσιο καταλόγισε στην Εταιρεία αναδρομικά φορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού ύψους  3,8 εκατομμυρίων
περίπου, για πραγματοποιηθείσες το έτος 2009 πωλήσεις/εξαγωγές ενεργειακών αγαθών προς εταιρείες με έδρα σε κράτος
μέλος της ΕΚ υπό το καθεστώς ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Η REVOIL αναμένει βάσιμα την ακύρωση και εξαφάνισή τους,
δεδομένου ότι οι σχετικές φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν ήδη καταλογιστεί στις αλλοδαπές εταιρείες που εισήγαγαν τα
προιόντα της από το κράτος μέλος της παραλαβής και οι οποίες είναι οι μόνες υπεύθυνες προς την απόδοση και καταβολή των
σχετικών φόρων. Ως σχετική σημείωση 5.23 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.  Πέρα των ανωτέρω, δεν υπάρχουν
επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή  διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

6. Τα ποσά των σωρρευμένων προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αφορούν σε: λοιπές προβλέψεις ποσού ευρώ 35.236,85,
προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού ευρώ 220.000,06 και επίδικες υποθέσεις ποσού ευρώ 778.000,02. Ως
σχετικές σημειώσεις (6.15), (6.16) και (6.7) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

7. Επί των ακινήτων της Μητρικής Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Η θυγατρική εταιρεία ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ για την αγορά
του δεύτερου πλοίου της BLUE ETERNITY, έχει προχωρήσει στην σύναψη δανείου με εγγυήσεις τα δύο πλοία της.

8. Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2012 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του
Ισολογισμού της 31.12.2011.

9. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν
ενσωματωθεί στην αμέσως προηγούμενη περίοδο. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση και δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από περίοδο σε περίοδο.

10.Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις άλλου Ομίλου.
11.Tα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου ποσού  921.833,90 ευρώ αφορούν συναλλαγματικές διαφορές

Ευρώ/Δολλαρίου ΗΠΑ κατά την ενοποίηση,  απο την συμμετοχή της  ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ (100% θυγατρική της ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ) στο
μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της  εταιρειών LYRICS Navigation LTD ,  SYRA Navigation LTD και REV MARITIME LTD.

12.Μεταγενέστερα της κλειόμενης περιόδου ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της μητρικής και της θυγατρικής της
ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. από τους νόμιμους ελεγκτές για τη χρήση 2011 και εκδόθηκαν φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα
χωρίς επιφύλαξη.

13.Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της
τρέχουσας περιόδου με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, είχαν ως εξής:

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ
¸óïäá: Äåí õðÜñ÷ïõí 300,00
¸îïäá: Äåí õðÜñ÷ïõí Äåí õðÜñ÷ïõí
ÁðáéôÞóåéò:                                                                                    Äåí õðÜñ÷ïõí Äåí õðÜñ÷ïõí

Õðï÷ñåþóåéò:                                                                         Äåí õðÜñ÷ïõí Äåí õðÜñ÷ïõí
ÓõíáëëáãÝò êáé áìïéâÝò äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí êáé ìåëþí ôçò äéïßêçóçò:     531.130,60 531.130,60
ÁðáéôÞóåéò áðü äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò Äéïßêçóçò:              168.417,83 154.120,79
Õðï÷ñåþóåéò ðñïò äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò Äéïßêçóçò:                   15.283,13 15.283,13

C.F. 210 2725190

Äéåýèõíóç Äéáäéêôýïõ: www.revoil.gr
Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò ôùí ïéêïíïìéêþí 
êáôáóôÜóåùí áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï:  23 Αυγούστου 2012

Νόμιμος Ελεγκτής: Χαράλαμπος Πετρόπουλος  Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12001
Ελεγκτική Εταιρεία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη


