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Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο:  26 Μαΐου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 50.378.928,99 52.778.590,41 21.607.036,78 21.361.867,73
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.796.886,74 1.535.321,53 1.796.886,74 1.535.321,53
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.181.640,69 650.847,24 1.181.640,68 650.847,23
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.073.223,16 3.048.494,49 32.573.215,16 32.548.486,49
Αποθέματα 5.334.399,29 4.652.718,98 5.171.761,49 4.562.170,76
Απαιτήσεις από πελάτες 36.143.345,55 41.948.060,13 36.143.345,55 41.948.060,13
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.736.800,45 9.633.879,62 6.512.324,75 8.227.016,02
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόμενα για πώληση 469.134,26 470.250,16 469.134,26 470.250,16--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 107.114.359,13 114.718.162,56 105.455.345,41 111.304.020,05================= ================= ================= =================

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 14.824.597,24 15.213.552,97 16.969.416,49 15.906.597,73--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α) 21.508.597,24 21.897.552,97 23.653.416,49 22.590.597,73
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 9,87 9,90 0,00 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 21.508.607,11 21.897.562,87 23.653.416,49 22.590.597,73
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 16.625.315,68 18.580.713,14 14.229.999,85 15.811.666,59
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.545.516,73 5.459.133,57 5.545.516,73 5.459.133,57
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 29.333.306,84 22.754.574,92 28.410.666,67 21.781.666,67
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 34.101.612,77 46.026.178,06 33.615.745,67 45.660.955,49--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 85.605.752,02 92.820.599,69 81.801.928,92 88.713.422,32--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ (γ)+(δ) 107.114.359,13 114.718.162,56 105.455.345,41 111.304.020,05================= ================= ================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01.2011 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2010
31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010

Κύκλος εργασιών 221.309.643,48 203.912.612,98 219.367.791,10 203.912.612,98
Μικτά κέρδη 8.714.461,49 6.918.733,21 7.759.614,40 6.918.733,21
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 2.605.434,31 1.465.566,36 2.092.637,01 1.465.566,36
Κέρδη προ φόρων 2.088.747,91 1.444.742,26 1.328.523,44 1.443.982,26
Κέρδη μετά από φόρους (Α) 1.823.043,23 1.083.746,70 1.062.818,76 1.082.986,70================= ================= ================= =================
- Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.823.043,26 1.083.746,65 1.062.818,76 1.082.986,70
- Δικαιώματα Μειοψηφίας -0,03 0,05 0,00 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -1.930.447,81 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -107.404,57 1.083.746,70 1.062.818,76 1.082.986,70================= ================= ================= =================
- Ιδιοκτήτες Μητρικής -107.404,54 1.083.746,65 1.062.818,76 1.082.986,70
- Δικαιώματα Μειοψηφίας -0,03 0,05 0,00 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,0048 0,0486 0,0477 0,0486
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 4.069.754,85 2.343.926,36 3.023.538,08 2.343.926,36

ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Α.Μ.Α.Ε.  4534/06/Β/86/4 - ΕΔΡΑ : ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5, ΒΑΡΗ  ΤΚ: 16672  

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2011
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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 ΡΕΒΟΪΛ 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.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01.2011 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες 31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010
Κέρδη προ φόρων 2.088.747,91 1.444.742,26 1.328.523,44 1.443.982,26
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 1.464.320,54 878.360,00 930.901,07 878.360,00
Προβλέψεις 8.750,00 8.000,01 8.750,00 8.000,01
Συναλλαγματικές διαφορές -11.982,00 0,00 0,00 0,00
Αποτελέσματα (έσοδα/έξοδα,κέρδη/ζημίες) επενδυτικής δραστ/τας 49.018,09 -61.010,75 49.018,09 -61.010,75
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 516.686,39 20.824,10 764.113,57 21.584,10
Πλέον /( μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -681.680,31 2.137.410,26 -609.590,73 2.137.410,26
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.642.255,17 -2.453.054,71 2.920.246,40 -2.452.977,71
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών ) -11.328.965,90 -6.317.851,18 -11.103.552,77 -6.317.583,43
Μείον :Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -946.820,76 -112.210,94 -908.875,05 -112.200,94

Καταβεβλημένοι φόροι -109.333,89 -23.379,27 -109.333,89 -23.379,27--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -5.309.004,75 -4.478.170,22 -6.729.799,87 -4.477.815,47
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
& λοιπών επενδύσεων 0,00 28.900,13 0,00 28.900,13
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -1.967.700,11 -523.950,65 -1.967.700,11 -523.950,65
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 
& άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 77.442,71 0,00 77.442,71
Τόκοι εισπραχθέντες 368.147,10 122.631,11 83.302,58 121.861,11--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.599.553,01 -294.976,70 -1.884.397,53 -295.746,70
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 13.989.000,00 17.300.000,00 13.989.000,00 17.300.000,00
Εξοφλήσεις δανείων -9.172.720,34 -810.000,00 -8.941.666,74 -810.000,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων 
από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -888.153,23 -98.402,44 -888.153,23 -98.402,44
Μερίσματα πληρωθέντα -281.551,20 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.646.575,23 16.391.597,56 4.159.180,03 16.391.597,56================= ================= ================= =================
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) -3.261.982,54 11.618.450,64 -4.455.017,37 11.618.035,39================= ================= ================= =================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 7.326.750,86 10.153.337,00 6.411.655,66 10.005.517,64================= ================= ================= =================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.064.768,32 21.771.787,64 1.956.638,29 21.623.553,03================= ================= ================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010
Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1.1.2011 και 1.1.2010 αντίστοιχα) 21.897.562,87 22.014.662,91 22.590.597,73 22.013.923,63
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  μετά από φόρους -107.404,57 1.083.746,70 1.062.818,76 1.082.986,70
Διανεμηθέντα μερίσματα -281.551,20 -1.492.760,00 0,00 -1.492.760,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.3.2011 και 31.3.2010 αντίστοιχα) 21.508.607,11 21.605.649,61 23.653.416,49 21.604.150,33================= ================= ================= =================

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βάρη 26 Μαΐου  2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΑΝΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΡΟΚΟΣ
Α.Δ.Τ.  ΑΒ 576539 Α.Δ.Τ. ΑΗ  140188 Α.Δ.Τ. Π 691863  Α.Δ.Τ. Π 311923

1. Στην σημείωση  (5.2γ) των ενδιάμεσων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβά-
νονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες.(Η έδρα τους, το ποσοστό συμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους).
Εντός της κλειόμενης περιόδου (Ιανουάριος 2011), η 100% θυγατρική ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟ-
ΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ παρέλαβε, ολοκληρώνοντας την αγορά, το δεύτερο φορτηγό πλοίο της, το "BLUE ETERNITY", το οποίο πα-
ρέδωσε στους ναυλωτές του σε συνέχεια υπογραφής ναυλοσυμφώνου 12μηνης διάρκειας με ημερήσιο έσοδο 14.500 δολάρια
ΗΠΑ.  Ως σχετική σημείωση (6.5) των ενδιάμεσων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων.

Η ενσωμάτωση της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ, που περιλαμβάνεται στον όμιλο ΡΕΒΟΙΛ στο πρώτο τρίμηνο του 2011, ξεκίνησε το
δεύτερο τρίμηνο του 2010 (σύσταση Ιούνιος 2010) και ως εκ΄ τούτου τα ενοποιημένα μεγέθη του πρώτου τριμήνου του 2011, δεν
είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του 2010.

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

3. Δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής Εταιρείας είτε από την ίδια είτε από τις θυγατρικές της στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Μαρτίου 2011 της μητρικής εταιρείας ανέρχεται σε 105 άτομα (31/3/2010:

94 άτομα). Η μητρική  εταιρεία  συνεργάζεται με 100 επιχειρηματίες οδηγούς μεταφορείς βυτιοφόρων υγρών καυσίμων δημοσίας
χρήσης (31/3/2010: 98 μεταφορείς βυτιοφόρων). Οι θυγατρικές εταιρείες ΡΕΒΟΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε και ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ  δεν απα-
σχολούν προσωπικό. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες LYRICS NAVIGATION LTD και SYRA NAVIGATION LTD θυγατρικές της  ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕ-
ΠΝ, απασχολούν απο  24  ναυτικούς η κάθε μία.

5. 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 139.030,60 , προ-
βλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού ευρώ 100.000,00 και επίδικες υποθέσεις ποσού ευρώ 378.000,00. Ως σχετικές
σημειώσεις (6.16), (6.17) και (6.7) των ενδιάμεσων περιοδικών 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, προχώρησε στην σύναψη δανείου υποθηκεύοντας και τα δύο πλοία της ως εγγύηση.

8. Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της 31.3.2011 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές
του Ισολογισμού της 31.12.2010.

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.Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου ποσού -1.930.447,81 ευρώ αφορούν συναλλαγματικές διαφορές 

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

12. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Μαρτίου 2011, ενέκρινε την διανομή μερίσματος για την χρήση 2010
ποσού 733.265,82€ (καθαρό μέρισμα ανα μετοχή 0,026 € μετά την παρακράτηση φόρου 21%).

13. Μεταγενέστερα της κλειόμενης περιόδου η εταιρεία εισήλθε στην υγραεριοκίνηση μέσω της συνεργασίας της με την εταιρεία CABI
GAS. Στα τέλη Απριλίου 2011 ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου φωτοβολταικού πάρκου της Εταιρείας ονομαστικής ισχύος 100 kwp,
στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Ως σχετική σημείωση (5.24) των ενδιάμεσων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων.

14. 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:

: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα: Δεν υπάρχουν 150,00
Έξοδα: 150,00 Δεν υπάρχουν
Απαιτήσεις:                                                                                    Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν
Υποχρεώσεις:                                                                         Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης:     332.255,51 332.255,51
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης:              146.375,30 146.375,30
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης:                   Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν


