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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
1. Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

     ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά Εκφρασµένα σε Ευρώ   30/09/2009 31/12/2008 30/09/2009 31/12/2008 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό           
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 
στοιχεία 6.1 17.883.086,93 18.568.576,69 17.882.589,23 18.568.078,99 
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.3 533.812,32 536.958,61 533.812,32 536.958,61 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 419.360,53 406.121,81 418.541,71 405.302,99 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.4 3.186.191,90 3.510.363,88 3.186.191,90 3.510.363,88 
Συµµετοχές σε θυγατρική 6.10 0,00 0,00 149.990,00 149.990,00 
Αναβαλλόµενοι φόροι   508.107,08 350.388,84 508.107,08 350.388,84 
Σύνολο µη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού   22.530.558,76 23.372.409,83 22.679.232,24 23.521.083,31 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Αποθέµατα 6.5 1.948.503,24 2.984.183,13 1.948.503,24 2.984.183,13 
Πελάτες 6.6 20.143.532,72 31.543.318,29 20.143.532,72 31.543.318,29 
Λοιπές απαιτήσεις 6.7 283.074,51 989.728,74 281.082,23 986.872,13 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

6.8 200.224,90 19.070,00 200.224,90 19.070,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.9 5.614.208,61 6.338.232,68 5.466.707,06 6.189.267,82 
Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού   28.189.543,98 41.874.532,84 28.040.050,15 41.722.711,37 
Σύνολο Ενεργητικού   50.720.102,74 65.246.942,67 50.719.282,39 65.243.794,68
ΠΑΘΗΤΙΚΟ        
Ίδια Κεφάλαια        
Μετοχικό κεφάλαιο 6.10 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 
Αποθεµατικά  6.11 7.014.728,88 6.933.764,89 7.014.728,88 6.933.764,89 
Αποτελέσµατα εις νέον   7.071.382,24 6.188.348,44 7.070.571,98 6.185.519,08 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   10,09 10,18 0,00 0,00 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων   20.770.121,21 19.806.123,51 20.769.300,86 19.803.283,97 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Έντοκα δάνεια 6.12 5.916.870,12 9.645.000,00 5.916.870,12 9.645.000,00 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.13 828.184,58 619.387,83 828.184,58 619.387,83 
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 6.14 129.288,29 110.715,83 129.288,29 110.715,83 
Λοιπές προβλέψεις 6.15 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων   6.974.342,99 10.475.103,66 6.974.342,99 10.475.103,66 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 6.16 15.831.589,30 28.500.840,43 15.831.589,30 28.500.531,98 
Βραχυπρόθεσµο µέρος έντοκων 
δανείων 6.12 4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 
Βραχυπρόθεσµο µέρος λοιπών 
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 6.13 163.761,83 128.064,92 163.761,83 128.064,92 
Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος   620.095,76 168.328,69 620.095,76 168.328,69 
Υποχρεώσεις από φόρους 
φορολ.ελέγχου   155.861,64 29.587,80 155.861,64 29.587,80 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.17 1.214.330,01 1.148.893,66 1.214.330,01 1.148.893,66 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων   22.975.638,54 34.965.715,50 22.975.638,54 34.965.407,05 
Σύνολο Παθητικού   50.720.102,74 65.246.942,67 50.719.282,39 65.243.794,68

Οι συνηµµένες σηµειώσεις 5.1 έως 5.23 και 6.1 έως 6.22 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Ενδιάµεσων 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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2. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 
α) Για την Εννιάµηνη Περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2009 

β) Για την περίοδο 01.07.2009-30.09.2009 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά Εκφρασµένα σε Ευρώ   
01/07/2009-
30/09/2009 

01/07/2008-
30/09/2008 

01/07/2009-
30/09/2009 

01/07/2008-
30/09/2008 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες           
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)   118.500.963,95 128.121.608,23 118.500.963,95 128.121.608,23 
Κόστος πωλήσεων 6.18 -113.204.798,71 -123.533.647,34 -113.204.798,71 -123.533.647,34 
Μικτό κέρδος   5.296.165,24 4.587.960,89 5.296.165,24 4.587.960,89 
Άλλα έσοδα 6.21 192.017,85 181.456,47 192.017,85 181.456,47 
Έξοδα διοικήσεως 6.19 -2.121.686,96 -1.302.525,81 -2.121.397,24 -1.302.525,81 
Έξοδα διαθέσεως 6.20 -2.608.723,63 -2.835.915,82 -2.608.723,63 -2.835.915,82 
Άλλα έξοδα   -19.583,84 -15.761,04 -19.583,84 -15.761,04 
Κόστος Χρηµατοοικονοµικό (καθαρό) 6.22 6.043,49 -229.179,46 3.577,66 -230.323,07 
Κέρδη προ φόρων   744.232,15 386.035,23 742.056,04 384.891,62
Φόρος Εισοδήµατος   -185.514,01 -96.222,91 -185.514,01 -96.222,91 
Κέρδη µετά από φόρους (Α)   558.718,14 289.812,32 556.542,03 288.668,71
-Ιδιοκτήτες  µητρικής εταιρείας   558.718,00 289.812,23 556.542,03 288.668,71 
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας   0,14 0,09 0,00 0,00 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)   0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(Α)+(Β)   558.718,14 289.812,32 556.542,03 288.668,71
-Ιδιοκτήτες  µητρικής εταιρείας   558.718,00 289.812,23 556.542,03 288.668,71 
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας   0,14 0,09 0,00 0,00 
Κέρδη µετά από Φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ)   0,0251 0,0130 0,0250 0,0130 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις 5.1 έως 5.23 και 6.1 έως 6.22 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Ενδιάµεσων 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά Εκφρασµένα σε Ευρώ   
01/01/2009-
30/09/2009 

01/01/2008-
30/09/2008 

01/01/2009-
30/09/2009 

01/01/2008-
30/09/2008 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες           
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)   404.991.121,77 401.477.864,89 404.991.121,77 401.477.864,89 

Κόστος πωλήσεων 6.18 -387.063.823,50 -387.033.582,08 -387.063.823,50 -387.033.582,08 
Μικτό κέρδος   17.927.298,27 14.444.282,81 17.927.298,27 14.444.282,81 
Άλλα έσοδα 6.21 646.839,25 523.772,25 646.839,25 523.772,25 
Έξοδα διοικήσεως 6.19 -5.587.554,10 -3.993.637,24 -5.583.008,55 -3.992.957,80 
Έξοδα διαθέσεως 6.20 -9.968.470,61 -8.996.161,23 -9.968.470,61 -8.996.161,23 
Άλλα έξοδα   -58.510,64 -57.969,09 -58.370,64 -57.969,09 
Κόστος Χρηµατοοικονοµικό (καθαρό) 6.22 -231.321,27 -648.252,63 -234.695,02 -652.010,39 
Κέρδη προ φόρων   2.728.280,90 1.272.034,87 2.729.592,70 1.268.956,55
Φόρος Εισοδήµατος   -683.105,57 -317.239,13 -682.398,18 -317.239,13 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου χρ. 2006-2008   -233.793,00 0,00 -233.793,00 0,00 
Λοιποί φόροι   -11.884,63 0,00 -11.884,63 0,00 
Κέρδη µετά από φόρους (Α)   1.799.497,70 954.795,74 1.801.516,89 951.717,42
-Ιδιοκτήτες  µητρικής εταιρείας   1.799.497,79 954.795,53 1.801.516,89 951.717,42 
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας   -0,09 0,21 0,00 0,00 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)   0,00 0,00 0,00 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (Α)+(Β)   1.799.497,70 954.795,74 1.801.516,89 951.717,42
-Ιδιοκτήτες  µητρικής εταιρείας   1.799.497,79 954.795,53 1.801.516,89 951.717,42 
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας   -0,09 0,21 0,00 0,00 
Κέρδη µετά από Φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε 
ευρώ)   0,0808 0,0429 0,0809 0,0427 
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3. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

3.α   Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου  
   

( ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 01/01/2009  -  30/09/2009 ) 
 

Ποσά 
Εκφρασµένα 
σε Ευρώ 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 

εις νέον 
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά 
την 01.01.09 6.684.000,00 6.933.764,89 6.188.348,44 10,18 19.806.123,51 
Σχηµατισµός 
Τακτικού 
Αποθεµατικού   72.608,93 -72.608,93 0,00 0,00 
Σχηµατισµός 
Αφορολόγητου 
Αποθεµατικού    8.355,06 -8.355,06 0,00 0,00 
Αποτελέσµατα 
περιόδου    1.799.497,79 -0,09 1.799.497,70 
∆ιανεµηθέντα 
Μερίσµατα    -835.500,00 0,00 -835.500,00 
Υπόλοιπο κατά 
την 30.09.09 6.684.000,00 7.014.728,88 7.071.382,24 10,09 20.770.121,21 

 
 
                 Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 

 
( ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 01/01/2008  -  30/09/2008 ) 

 
Ποσά 

Εκφρασµένα 
σε Ευρώ 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 

εις νέον 
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά 
την 01.01.08 6.684.000,00 6.750.502,69 5.750.368,45 9,88 19.184.881,02 
Σχηµατισµός 
Τακτικού 
Αποθεµατικού   93.270,23 -93.270,23 0,00 0,00 
Σχηµατισµός 
Αφορολόγητου 
Αποθεµατικού    89.991,97 -89.991,97 0,00 0,00 
Αποτελέσµατα 
περιόδου    954.795,53 0,21 954.795,74 
Μερίσµατα    -835.500,00 0,00 -835.500,00 
Υπόλοιπο κατά 
την 30.09.08 6.684.000,00 6.933.764,89 5.686.401,78 10,09 19.304.176,76 

 

 

 

 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις 5.1 έως 5.23 και 6.1 έως 6.22 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Ενδιάµεσων 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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3.β   Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 

( ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 01/01/2009  -  30/09/2009 ) 
 

Ποσά 
Εκφρασµένα 
σε Ευρώ 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 

εις νέον 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά 
την 01.01.09 6.684.000,00 6.933.764,89 6.185.519,08 19.803.283,97
Σχηµατισµός 
Τακτικού 
Αποθεµατικού   72.608,93 -72.608,93 0,00
Σχηµατισµός 
Αφορολόγητου 
Αποθεµατικού    8.355,06 -8.355,06 0,00
Αποτελέσµατα 
περιόδου    1.801.516,89 1.801.516,89
∆ιανεµηθέντα 
Μερίσµατα    -835.500,00 -835.500,00
Υπόλοιπο κατά 
την 30.09.09 6.684.000,00 7.014.728,88 7.070.571,98 20.769.300,86

 
 

           Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 

( ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 01/01/2008  -  30/09/2008 ) 
 

Ποσά 
Εκφρασµένα 
σε Ευρώ 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 

εις νέον 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά 
την 01.01.08 6.684.000,00 6.750.502,69 5.752.102,64 19.186.605,33
Σχηµατισµός 
Τακτικού 
Αποθεµατικού   93.270,23 -93.270,23 0,00
Σχηµατισµός 
Αφορολόγητου 
Αποθεµατικού    89.991,97 -89.991,97 0,00
Αποτελέσµατα 
περιόδου    951.717,42 951.717,42
Μερίσµατα    -835.500,00 -835.500,00
Υπόλοιπο κατά 
την 30.09.08 6.684.000,00 6.933.764,89 5.685.057,86 19.302.822,75

 

 

 

 

 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις 5.1 έως 5.23 και 6.1 έως 6.22 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Ενδιάµεσων 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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4. Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά Εκφρασµένα σε Ευρώ 
01/01/2009-
30/09/2009 

01/01/2008-
30/09/2008 

01/01/2009-
30/09/2009 

01/01/2008-
30/09/2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων 2.728.280,90 1.272.034,87 2.729.592,70 1.268.956,55 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:       

Αποσβέσεις 2.706.000,00 2.174.583,51 2.706.000,00 2.174.583,51 
Προβλέψεις 18.572,46 18.000,00 18.572,46 18.000,00 
Αποτελέσµατα(έσοδα/έξοδα,κέρδη/ζηµίες) 
επενδ. δραστηριοτ.  -74.831,05 -71.260,29 -74.831,05 -71.260,29 
Τόκοι(διαφορά χρεωστ./πιστωτ.) & 
συναφή έξοδα/έσοδα 231.321,27 648.252,63 234.695,02 652.010,39 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.035.679,89 591.141,85 1.035.679,89 591.141,85 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 12.429.904,39 3.801.107,02 12.429.747,45 3.801.294,22 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
δανειακών) -12.161.141,85 -9.623.667,49 -12.160.833,40 -9.623.667,49

Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα -575.095,23 -806.582,82 -575.095,23 -806.582,82 
Καταβεβληµένοι φόροι -507.753,14 -349.586,04 -507.753,14 -349.586,04 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 5.830.937,64 -2.345.976,76 5.835.774,70 -2.345.110,12
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -169.926,80 0 -169.926,80 0 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων  
στοιχείων -2.072.253,63 -2.502.093,20 -2.072.253,63 -2.502.093,20
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 
άυλων παγίων 61.262,16 143.744,74 61.262,16 143.744,74 
Τόκοι εισπραχθέντες 387.765,71 204.198,17 384.391,96 200.440,41 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.793.152,56 -2.154.150,29 -1.796.526,31 -2.157.908,05
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια 0,00 5.514.598,83 0,00 5.514.598,83 
Εξοφλήσεις δανείων -3.728.129,88 -2.630.000,00 -3.728.129,88 -2.630.000,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -198.179,27 -87.059,12 -198.179,27 -87.059,12 

Μερίσµατα πληρωθέντα -835.500,00 -833.534,14 -835.500,00 -833.534,14 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.761.809,15 1.964.005,57 -4.761.809,15 1.964.005,57
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα 
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) -724.024,07 -2.536.121,48 -722.560,76 -2.539.012,60
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης περιόδου 6.338.232,68 4.303.270,72 6.189.267,82 4.158.318,44
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
λήξης περιόδου 5.614.208,61 1.767.149,24 5.466.707,06 1.619.305,84

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις 5.1 έως 5.23 και 6.1 έως 6.22 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Ενδιάµεσων 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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5. Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της 30ης 
Σεπτεµβρίου 2009 (Ατοµικός και Ενοποιηµένος) (Ποσά Εκφρασµένα σε 
Ευρώ) 

 
5.1 Γενικές πληροφορίες για τη Μητρική και τον Όµιλο 
 

• Ιστορικό 

Η Μητρική Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1982 µε κύρια δραστηριότητα την εµπορία 
πετρελαιοειδών προϊόντων. (ΑΜΑΕ  4534/06/Β/86/4 (ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ-
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -∆/ΝΣΗ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. & ΠΙΣΤΕΩΣ) 

Έως το έτος 1995 τα έσοδα της Μητρικής Εταιρείας προέρχονταν κυρίως από υπηρεσίες 
αποθήκευσης υγρών καυσίµων, ιδιοκτησίας τρίτων εταιρειών, στις εγκαταστάσεις της στη 
νήσο Χίο. 

Έτος σταθµός για τη πορεία και την εξέλιξη της Μητρικής Εταιρείας αποτελεί το 1995, 
χρονιά κατά την οποία η Εταιρεία εξαγοράζεται από τους σηµερινούς βασικούς µετόχους 
(Οικογένεια Ευάγγελου Γ. Ρούσσου). Με την εξαγορά της Μητρικής Εταιρείας, το Μάιο του 
1995, οι νέοι µέτοχοι έθεσαν ως κυριότερους στόχους την ενδυνάµωση της  Εταιρείας στο 
κλάδο εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων µέσω της ανάπτυξης δικτύου πρατηρίων, την 
αύξηση του µεριδίου αγοράς και τη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της  Εταιρείας. 

Η πολιτική προσέλκυσης νέων πρατηρίων, στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο 
εµπορίας πετρελαιοειδών, αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσµατική µε συνέπεια η Μητρική 
Εταιρεία να έχει αποκτήσει έως τον Σεπτέµβριο του έτους 2009 ένα ευρύ δίκτυο 412 
πρατηρίων υγρών καυσίµων (βενζίνες, πετρέλαια), τα οποία φέρουν τα χρώµατα και τα 
σήµατά της και το οποίο εκτείνεται στο σύνολο σχεδόν της Ελληνικής επικράτειας. 
Επιπρόσθετα, η Μητρική Εταιρεία συνεργάζεται (30.09.09) µε 149 πρατήρια τα οποία 
φέρουν το σήµα “Α.Π.” (Ανεξάρτητο Πρατήριο) καθώς επίσης και µε µεταπωλητές 
πετρελαίου θέρµανσης. 
Η διαχρονική ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων απεικονίζεται στο παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ 

Έτος Αριθµός Πρατηρίων 

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 

Σεπτέµβριος 2009 412 
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Παράλληλα µε την εµπορία υγρών καυσίµων η Μητρική Εταιρεία έχει εισέλθει στην 

αγορά λιπαντικών, διαθέτοντας µια πλήρη σειρά προϊόντων τα οποία φέρουν το σήµα 
“REVOIL” (λιπαντικά βενζινοκινητήρων, πετρελαιοκινητήρων, υδραυλικών συστηµάτων και 
οδοντωτών τροχών). 

Η Μητρική Εταιρεία δραστηριοποιείται έχοντας τις ανώτατες άδειες εµπορικής 
δραστηριότητας από το Ελληνικό Κράτος, τις άδειες εµπορίας Α΄, Β1΄ και ΣΤ΄. 
Η Β1 άδεια ισχύει έως το 2017. Οι άδειες Α΄ και ΣΤ΄ ισχύουν ως το 2016. 

Η Μητρική Εταιρεία πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόµου που διέπει τον κλάδο 
των πετρελαιοειδών προϊόντων (Ν. 3054/2002) για την ανανέωση των ανωτέρω αδειών. 

Σηµειώνεται ότι η Μητρική Εταιρεία λειτουργεί δύο υπερσύγχρονες ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων:  
 

Περιοχή 

Αριθµός 
∆εξαµενών 
Υγρών 

Καυσίµων 

Χωρητικότητα 
(κυβικά µέτρα) 

Εδαφική 
Έκταση 
(τ.µ.) 

Έτος 
ανέγερσης 

Χίος 12 7.048 6.980 1997 

Νέα Καρβάλη Καβάλας 18 37.300 43.982 2003 

 
Επίσης, εκτός των δύο ανωτέρω εγκαταστάσεων, η Μητρική Εταιρεία λειτουργεί και 

πέντε (5) υποκαταστήµατα (σηµεία ανεφοδιασµού καυσίµων) και συγκεκριµένα δύο (2) 
στην Αττική (Ασπρόπυργος – Ελευσίνα), δύο (2) στη Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι – Ιωνία) και 
ένα (1) στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. 

Το σύνολο των ∆ιοικητικών υπηρεσιών της Μητρικής και της Θυγατρικής Εταιρείας 
στεγάζονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Βάρη Αττικής, όπου είναι και η έδρα τους. 

Από το έτος 2000 η Μητρική Εταιρεία είναι τακτικό µέλος του Σ.Ε.Ε.Π.Ε. (Σύνδεσµος 
Εταιρειών Εµπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος) και από το 2007 η εταιρεία είναι µέλος στον 
Σ.Ε.Β. (Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών).  

Η σύσταση της Θυγατρικής Κατασκευαστικής Εταιρείας (ΑΜΑΕ 63394/07/Β/07/106) 
πραγµατοποιήθηκε εντός της χρήσεως 2007. 

Η πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση ολοκληρώθηκε την 31η ∆εκεµβρίου 2008. 
 

• ∆ιοίκηση 
 

Το ανώτατο όργανο της Μητρικής Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων η 
οποία εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από (επτά) 7 µέλη. 

Από τα επτά (7) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τρία (3) µέλη έχουν εκτελεστικές 
αρµοδιότητες, και τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. 

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και του Οµίλου της 
περιόδου 01/01/09-30/09/09, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση 
της 26ης Νοεµβρίου 2009. 
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5.2 Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 
 
Κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου που 

έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2009 ακολουθήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές που 
ακολουθήθηκαν και κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 
∆εκεµβρίου 2008. 
 
5.2. α) Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 
 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες καταχωρούνται στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
αρχικά στο κόστος (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων συναλλαγών).  
Η εταιρεία εξετάζει για κάθε περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων την ύπαρξη 
ενδείξεων µόνιµης αποµείωσης αυτών χρησιµοποιώντας διάφορα µοντέλα αποτίµησης. 

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ένδειξη µόνιµης αποµείωσης, η ζηµιά 
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
5.2. β) Βάση σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και του Οµίλου 
(εφεξής αναφερόµενες από κοινού ως οικονοµικές καταστάσεις) έχουν συνταχθεί σύµφωνα 
µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (∆ΛΠ 34) «Ενδιάµεση Οικονοµική πληροφόρηση».  

Οι καταστάσεις αυτές του εννιαµήνου 2009 θα πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση 
µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 οι 
οποίες βρίσκονται στη διάθεση του κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.revoil.gr .  
 

5.2. γ) Αρχές ενοποίησης και εταιρείες που ενοποιούνται  

 

Οι συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας REVOIL ΑΕΕΠ καθώς και της Θυγατρικής 
εταιρείας REVOIL ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στην οποία η REVOIL ΑΕΕΠ  ασκεί τον έλεγχο, 
κατέχοντας ποσοστό 99,99%  του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου. Η θυγατρική 
ενοποιείται µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης, από την ηµεροµηνία που ο ουσιαστικός 
έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο και παύει να ενοποιείται από την ηµέρα κατά την οποία ο 
έλεγχος παύει να υφίσταται.  

Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνηµµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Παρακάτω παρουσιάζεται η δοµή   του Οµίλου. 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΜΕΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΧΩΡΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ REVOIL Α.Ε.Ε.Π. - Ελλάδα Εµπορία 

Πετρελαιοειδών 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
REVOIL 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

99,99% Ελλάδα Κατασκευές 
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Στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της Εταιρείας η συµµετοχή στη θυγατρική 
εµφανίζεται στην αξία κτήσεώς της.  
 
5.2. δ) Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση προτύπων  
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί και των 
οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική στην παρούσα χρήση  ή µεταγενέστερα 
παρατίθενται παρακάτω µε την εκτίµηση του Οµίλου όσον αφορά στην επίδραση της 
εφαρµογής αυτών. 
 
Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων (ισχύουν για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι πιο σηµαντικές 
τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης 
συνολικού εισοδήµατος (‘comprehensive income’) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων 
και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» 
(‘other comprehensive income’) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών 
παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος εφαρµόζει τις 
τροποποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις  του 2009. 
 
- ∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση), Κόστος ∆ανεισµού (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
Στην τροποποιηµένη έκδοση του ∆ΛΠ 23 “Κόστος ∆ανεισµού”, η βασική µέθοδος 
αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα εξαλείφεται και η εναλλακτική 
µέθοδος αναγνώρισης του κόστους δανεισµού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην 
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιµου στοιχείου του ενεργητικού όπως αυτό 
καθορίζεται από το ∆ΛΠ 23 ως στοιχείο του κόστους αυτού, γίνεται η µοναδική επιτρεπτή 
µέθοδος χειρισµού του κόστους δανεισµού. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή 
στο Όµιλο. 
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον 
κάτοχο(ή “puttable” µέσο).Ισχύουν για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (“puttable” µέσα) και υποχρεώσεις που 
ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας, καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν 
πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
πληροφοριών αναφορικά µε τα “puttable” µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Ο 
Όµιλος εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 
 
- ∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση – 
Αντισταθµισµένα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής 
αντιστάθµισης (εφαρµογή την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). 
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να 
εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας 
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αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 
της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στον Όµιλο καθώς 
δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 
-  ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποιηµένο) Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ ΚΑΙ ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) 
Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές καταστάσεις (εφαρµόζονται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009). 
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για 
πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε 
την λογιστική αξία µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την επιµέτρηση του 
αρχικού κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες 
οικονοµικές οντότητες και σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί 
τον ορισµό της µεθόδου κόστους από το ∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε την απαίτηση τα 
µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του 
επενδυτή. Καθώς η µητρική εταιρία και η θυγατρική της έχουν ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ, η 
τροποποίηση δεν έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.    
 
-  Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2, Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των µετοχών (ισχύει 
για λογιστικές περιόδους, της ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009). Το ∆ΠΧΑ  διευκρινίζει τον 
ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «µη-προϋπόθεση 
κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης 
διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα 
συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Ο Όµιλος θα 
εφαρµόσει τις τροποποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις  του 2009 εφόσον υπάρχει 
πεδίο εφαρµογής τους. 
 
- Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3, Συνενώσεις επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27, 
Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές καταστάσεις.(ισχύουν για λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009).Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά 
αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το 
ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι 
αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση 
και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος 
στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε 
αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Όλες 
οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα  εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής 
τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας 
από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 
   
- ∆ΠΧΑ 8, Τοµείς ∆ραστηριοτήτων (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2009). 
Το Πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω 
από το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση 
απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας 
εταιρείας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της εταιρείας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την 
εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 8 από την 1η Ιανουαρίου 
2009. 
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∆ιερµηνείες που η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 
2008   
 
- ∆ιερµηνεία 13 – ∆ΛΠ 18, Προγράµµατα Αφοσίωσης Πελατών (ισχύει από 1η Ιουλίου 
2008). 
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν επηρεάζει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
- ∆ιερµηνεία 15 – ∆ΛΠ 18 και 11, Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας. 
Αποσαφηνίζει το πρότυπο (λογιστικό χειρισµό) στις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. (ισχύει 
από 1η Ιανουαρίου 2009). Η διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου. 

-∆ιερµηνεία 16 – Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση εξωτερικού. 
(ισχύει από 1η Οκτωβρίου 2008). ∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο καθώς δεν υπάρχει 
επένδυση σε εκµετάλλευση του εξωτερικού και δε χρησιµοποιεί λογιστική αντιστάθµισης. 
 
- ∆ιερµηνεία 17 – ∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους. 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 
2009). Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακολούθων µη 
αµοιβαίων (non - reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική 
οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητα τους ως µέτοχοι: α) διανοµές µη 
χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή 
απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο, καθότι δεν διανέµει µη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία στους 
µετόχους. 
 
- ∆ιερµηνεία 18 – Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (εφαρµόζεται σε 
µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). Η 
διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΧΠΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική 
οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει 
στην συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε 
αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά 
από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή 
την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή 
στον Όµιλο. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ ( Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 
Τον Μάιο του 2008 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µία σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό την 
εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές 
εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 5,  ‘Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που κατέχονται 
προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες’, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.  
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας 
θυγατρικής ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για 
µερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές 
γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισµός για µια διακοπείσα 
δραστηριότητα.    
Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις  θα 
εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΑ. Ο Όµιλος θα 
εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή µελλοντικά σε όλες τις µερικές διαθέσεις θυγατρικών 
από την 1η Ιανουαρίου 2010. 
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7, ΄Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Γνωστοποιήσεις’, εφαρµόζονται 
για  λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση 
αυτή καταργεί την αναφορά στα ‘συνολικά έσοδα από τόκους’ ως συστατικό στοιχείο των 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 
 
- Τροποποίηση στο ∆ΛΠ  1 ‘Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων’  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 39 ΄Χρηµατοοικονοµικά µέσα’ : Αναγνώριση και Επιµέτρηση’ αποτελούν 
παραδείγµατα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων αντίστοιχα. Ο Όµιλος  θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η 
Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις.  
 
- Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 8, ‘Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και 
λάθη’, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µόνο η οδηγία εφαρµογής, η οποία 
θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι ενός ∆ΠΧΑ, είναι υποχρεωτική κατά την επιλογή 
λογιστικών πολιτικών. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 
2009. 
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 10, ‘Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού’, 
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2009. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα µερίσµατα που εγκρίθηκαν µετά την ηµεροµηνία 
ισολογισµού δεν θεωρούνται υποχρεώσεις. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση από 
την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 
-Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16, ‘ Ενσώµατα πάγια ’, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Ο Όµιλος εκτιµά ότι δεν θα 
επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
-Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19, ‘Παροχές σε εργαζόµενους’ εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 
Αναθεωρεί τον ορισµό του ’ Κόστους προϋπηρεσίας’ προκειµένου να συµπεριλάβει µειώσεις 
παροχών σχετικά µε την υπηρεσία εργαζόµενου σε προηγούµενες περιόδους ( ‘αρνητικά 
κόστη προϋπηρεσίας’) και να αποκλείσει µειώσεις παροχών σχετικά µε την υπηρεσία 
εργαζοµένου σε µελλοντικές περιόδους οι οποίες προέρχονται από τροποποιήσεις στο 
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πρόγραµµα παροχών. Τροποποιήσεις στα προγράµµατα παροχών οι οποίες έχουν σαν 
συνέπεια τη µείωση παροχών σχετικά µε την υπηρεσία εργαζοµένου σε µελλοντικές 
περιόδους θεωρούνται περικοπές. Η  τροποποίηση έχει µελλοντική εφαρµογή - για αλλαγές 
σε παροχές που λαµβάνουν χώρα την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Ενθαρρύνεται 
νωρίτερη εφαρµογή. ∆εν αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου. 
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 20, ‘Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση 
της Κρατικής Υποστήριξης’, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. ∆άνεια τα οποία επιχορηγούνται µε µηδενικό ή πολύ 
χαµηλό επιτόκιο σε σχέση µε την αγορά δεν θα εξαιρούνται από την απαίτηση εµφάνισης 
τεκµαρτού επιτοκίου. Το τεκµαρτό επιτόκιο των επιχορηγούµενων δανείων θα είναι 
χαµηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς και συνεπώς θα εναρµονιστεί µε το ∆ΛΠ 39. Η 
διαφορά µεταξύ του ποσού που εισπράττεται και του προεξοφληµένου ποσού λογίζεται ως 
κρατική επιχορήγηση. Η τροποποίηση έχει µελλοντική εφαρµογή - για κρατικές 
επιχορηγήσεις που εισπράττονται την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Ενθαρρύνεται η 
νωρίτερη την εφαρµογή της. Εν τούτοις, το ∆ΠΧΑ 1, ‘Πρώτη εφαρµογή των διεθνών 
προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς’ δεν έχει αναθεωρηθεί για τους καινούριους 
χρήστες των προτύπων και συνεπώς απαιτείται η εµφάνιση τεκµαρτού επιτοκίου σε όλα τα 
σχετικά δάνεια που εκκρεµούσαν κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης. ∆εν έχει εφαρµογή 
στον Όµιλο. 
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, ‘Κόστος ∆ανεισµού’, εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αναθεωρεί 
τον ορισµό του ‘κόστους δανεισµού’ προκειµένου να ενώσει όλα  τα συστατικά στοιχεία 
του ‘κόστους δανεισµού’ σε ένα - το  έξοδο τόκου υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 
πραγµατικού επιτοκίου όπως περιγράφεται στο. ∆ΛΠ 39. Η τροποποίηση έχει αναδροµική 
ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή. Ο Όµιλος  θα εφαρµόσει την τροποποίηση 
αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές 
του καταστάσεις.  
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27, ‘Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις’, 
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2009. Στη περίπτωση που η µητρική εταιρεία αποτιµά µια θυγατρική της σε εύλογη αξία 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της, ο χειρισµός αυτός 
εξακολουθεί και στη περίπτωση που µεταγενέστερα η θυγατρική κατατάσσεται ως 
κατεχόµενη προς πώληση. Η τροποποίηση έχει µελλοντική εφαρµογή, από την ηµεροµηνία 
πρώτης εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 5. Συνεπώς, όσες θυγατρικές έχουν καταταχτεί ως 
κατεχόµενες προς πώληση από την ηµεροµηνία εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 5 θα χρειαστεί να 
επανεκτιµηθούν. Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή. ∆εν έχει εφαρµογή γιατί οι 
επενδύσεις σε θυγατρικές καταχωρούνται στο κόστος. 
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28, ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’ εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  
 
- Στη περίπτωση που µια συγγενής επιχείρηση αποτιµάται σε εύλογη αξία, σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 39 (εφόσον έχει εξαιρεθεί  από τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 28), µόνο οι απαιτήσεις του 
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∆ΛΠ 28 αναφορικά µε τη γνωστοποίηση της φύσης και την έκταση σηµαντικών 
περιορισµών στην ικανότητα της συγγενούς επιχείρησης να µεταφέρει κεφάλαια στην 
Εταιρεία σε µορφή ταµειακών διαθεσίµων ή αποπληρωµής δανείων έχουν εφαρµογή. Η 
τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ, παρόλο που επιτρέπεται και η µελλοντική εφαρµογή. 
Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή. Σε περίπτωση νωρίτερης εφαρµογής, η εταιρία θα 
πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την παρακάτω τροποποίηση καθώς και την τροποποίηση 
της παραγράφου 3 του ∆ΠΧΑ 7, ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις’, της 
παραγράφου 1 του ∆ΛΠ 31, ‘Συµµετοχές σε κοινοπραξίες’ της παραγράφου 4 του ∆ΛΠ 32, ‘ 
‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση’. ∆εν έχει εφαρµογή γιατί ο Όµιλος δεν διαθέτει 
επενδύσεις σε συγγενείς.  
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 29, «Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές 
οικονοµίες», εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση αυτή αναθεωρεί την περιοριστική λίστα των εξαιρέσεων 
αναφορικά µε τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιµετρούνται σε ιστορικό 
κόστος π.χ. τα ενσώµατα πάγια. ∆εν αναφέρονται ειδικές απαιτήσεις µετάβασης λόγω του 
ότι η τροποποίηση είναι περισσότερο διευκρίνιση και όχι αλλαγή. ∆εν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο. 
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση 
αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι εάν µια κοινοπραξία αποτιµάται σε εύλογη αξία, σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 39 ( εφόσον έχει εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 31), µόνο οι απαιτήσεις 
του ∆ΛΠ 31 σχετικά µε την γνωστοποίηση των δεσµεύσεων του µέλους της κοινοπραξίας 
και της κοινοπραξίας καθώς επίσης και σχετικά µε την περίληψη των οικονοµικών 
πληροφοριών για τα στοιχεία ισολογισµού και αποτελεσµάτων έχουν εφαρµογή. 
Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή. Σε περίπτωση νωρίτερης εφαρµογής, η εταιρεία θα 
πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την τροποποίηση της παραγράφου 3 του ∆ΠΧΑ7, 
‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις’, του ∆ΛΠ 28, ‘Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις’ και της παραγράφου 4 του ∆ΛΠ32, ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση’ .  
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 34, ‘Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά’, εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η 
τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα κέρδη ανά µετοχή γνωστοποιούνται στις ενδιάµεσες 
χρηµατοοικονοµικές αναφορές στην περίπτωση που η εταιρεία εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής του ∆ΛΠ.  
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 36, ’Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων’, εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η 
τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος των 
προεξοφληµένων ταµειακών ροών προκειµένου για τον υπολογισµό της εύλογης αξίας 
µείον το κόστος πώλησης’, απαιτούνται οι ίδιες γνωστοποιήσεις όπως στην περίπτωση 
χρησιµοποίησης της µεθόδου των προεξοφληµένων ταµειακών ροών προκειµένου για τον 
υπολογισµό της ‘αξίας λόγω χρήσης’. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ και 
ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρµογή. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτή την τροποποίηση από 1η 
Ιανουαρίου 2009 όπου εφαρµόζεται για τους ελέγχους αποµείωσης. 
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- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 38, ‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία’, εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Ο Όµιλος θα 
εφαρµόσει την τροποποίηση από 1η Ιανουαρίου 2009. 
  
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39,’Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση, 
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2009. 
 
∆ιευκρινίζει ότι οι αλλαγές σε περιστάσεις σχετικά µε τα παράγωγα - συγκεκριµένα, τα 
παράγωγα που έχουν χαρακτηριστεί ή αποχαρακτηριστεί ως εργαλεία λογιστικής 
αντιστάθµισης µετά την αρχική αναγνώρισή τους - δεν θεωρούνται επαναταξινοµήσεις. 
Συνεπώς, ένα παράγωγο µπορεί να µεταφερθεί από την κατηγορία, ή να συµπεριληφθεί 
στην κατηγορία της ‘εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων’ µετά την αρχική αναγνώριση. 
Οµοίως, όταν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί επαναταξινόµηση 
ως αποτέλεσµα αλλαγής της λογιστικής πολιτικής µιας ασφαλιστικής Εταιρείας σύµφωνα µε 
την παράγραφο 45 του ∆ΠΧΑ 4, ‘Ασφαλιστήρια Συµβόλαια’, αυτό αποτελεί αλλαγή των 
περιστάσεων και όχι επαναταξινόµηση. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ και 
ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρµογή.  
 
Καταργεί την αναφορά του ∆ΛΠ 39 στον όρο ‘τοµέας’ κατά τον καθαρισµό ενός εργαλείου 
ως µέσο λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ και ενθαρρύνεται 
τη νωρίτερη εφαρµογή. 
 
Απαιτεί τη χρήση του αναθεωρηµένου πραγµατικού επιτοκίου (σε αντίθεση µε το αρχικό 
πραγµατικό επιτόκιο) κατά τον επαναπροσδιορισµό ενός χρεωστικού τίτλου µετά την 
παύση λογιστικής αντιστάθµισης της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ 
και ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρµογή. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση από 1η 
Ιανουαρίου 2009. 
 
- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40,’Επενδύσεις σε ακίνητα’, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  
 
 Αναθεωρεί το πεδίο εφαρµογής του (καθώς και το πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16) όσον 
αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή αξιοποιούνται για µελλοντική χρήση 
ως επενδυτικά ακίνητα να ταξινοµούνται στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα. Σε 
περίπτωση που η εταιρεία δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία του υπό 
κατασκευή επενδυτικού ακινήτου, αλλά αναµένει να προσδιορίσει την εύλογη αξία κατά 
την ολοκλήρωση του, το υπό κατασκευή επενδυτικό ακίνητο θα επιµετρηθεί στο κόστος 
έως τη στιγµή που θα καταστεί εφικτό να προσδιοριστεί η εύλογη αξία ή θα ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του. Η τροποποίηση έχει µελλοντική εφαρµογή ενώ ενθαρρύνεται η νωρίτερη 
εφαρµογή της. Μια εταιρεία επιτρέπεται να εφαρµόσει την σχετική τροποποίηση 
οποιαδήποτε ηµεροµηνία πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 εφόσον οι εύλογες αξίες των υπό 
κατασκευή επενδυτικών ακινήτων είναι εφικτό να προσδιοριστούν τη συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία εφαρµογής. Η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου. 
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- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 41 ‘Γεωργία’ εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν έχει εφαρµογή. 
 
5.2. ε) Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 
 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται και 
παρουσιάζονται σε ευρώ. 

Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε συνάλλαγµα, µετατρέπονται σε ευρώ, µε 
την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµέρας των συναλλαγών. 

Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων δεν υφίστανται 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα. 
 
5.3  Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 
 
α) Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 
Σεπτεµβρίου 2009 αφορούν τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου REVOIL, 
που περιλαµβάνουν την µητρική εταιρεία REVOIL Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία 
Πετρελαιοειδών και την θυγατρική εταιρεία REVOIL ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε..  
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και του Οµίλου (εφεξής αναφερόµενες 
από κοινού ως ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις) έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το 
∆ιεθνή Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34 – «Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση» και 
ειδικότερα µε βάση: 

 
Την αρχή του ιστορικού κόστους  
Την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας  
Την αρχή των δεδουλευµένων 
Την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων 
Την οµοιοµορφία παρουσίασης 
Τη σηµαντικότητα των στοιχείων, 
 

είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), τα οποία 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και τις ερµηνείες 
τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.)  της IASB και 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο Όµιλος REVOIL εφάρµοσε τις ίδιες αρχές λογιστικής καταχώρησης και αποτίµησης 
στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30.09.2009, οι οποίες εφαρµόσθηκαν και στις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2008, εκτός από την υιοθέτηση των νέων 
προτύπων, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009. 

Οι λογιστικές αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 

 
β) Χρήση εκτιµήσεων. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 

απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσεων κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από 
τον Όµιλο. Οι σηµαντικότερες από τις παραδοχές που έγιναν αναφέρονται στις σηµειώσεις 
των Οικονοµικών Καταστάσεων, όπου κρίνεται σκόπιµο. Σηµειώνεται ότι, παρά το γεγονός 
ότι οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και 
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του Οµίλου, σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές. 
 
5.4 Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα 

Ως λειτουργικός τοµέας ορίζεται το συστατικό µέρος µιας οικονοµικής οντότητας που:  

α) που αναλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες από τις οποίες δύναται να αποκτά 
έσοδα και να αναλαµβάνει έξοδα,  
β) του οποίου τα αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλής λήψης 
επιχειρηµατικών αποφάσεων της οντότητας για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την 
κατανοµή πόρων στον τοµέα και την εκτίµηση της αποδόσεώς του και 
γ) για τον οποίο διατίθενται χωριστές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες.  
 
Οι τοµείς δραστηριοποίησης του Οµίλου είναι οι εξής: 
 
A. Τοµέας Πετρελαιοειδών:  

(ι) Ο Όµιλος µέσω της Μητρικής Εταιρείας REVOIL Α.Ε.Ε.Π. δραστηριοποιείται στο 
κλάδο εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. Ειδικότερα εµπορεύεται όλους τους τύπους 
βενζινών (βενζίνη αµόλυβδη 95 και 100 οκτανίων, βενζίνη αµόλυβδη LRP (Lead 
Replacement Petrol) 96 οκτανίων) και πετρελαίων (πετρέλαιο κίνησης – Diesel, πετρέλαιο 
θέρµανσης, ναυτιλιακό πετρέλαιο, φωτιστικό πετρέλαιο και µαζούτ). 

(ιι) Επίσης, εµπορεύεται πλήρη σειρά λιπαντικών, τα οποία φέρουν το σήµα 
“REVOIL” . 
 
B. Τοµέας Κατασκευαστικός:  

Ο Όµιλος µέσω της Θυγατρικής Εταιρείας REVOIL ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. θα 
δραστηριοποιηθεί στον Κατασκευαστικό Τοµέα. 

Η θυγατρική µε ηµεροµηνία 30.09.2009 δεν έχει πραγµατοποιήσει εµπορική 
δραστηριότητα. 
 
Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας: 

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου για κάθε λειτουργικό τοµέα για την περίοδο 
01.01.2009 έως 30.09.2009 και για την αντίστοιχη περίοδο 01.01.2008 έως και 30.09.2008 
ήταν τα παρακάτω (ποσά σε χιλ. ευρώ): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(ι)  Καυσίµων & λοιπών 

παροχών 
(ιι)  Λιπαντικών 

 30.09.2009 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2008
Πωλήσεις 403.827 400.357 1.164 1.120

      Μικτά κέρδη 17.506 14.031 421 413
Κέρδη πρό φόρων 2.663 1.236 65 36

EBITDA 5.534 3.979 136 116
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Το ενεργητικό και παθητικό κατά τοµέα την 30η Σεπτεµβρίου 2009 για τον Όµιλο  

και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα πάγια ήταν τα ακόλουθα (ποσά σε χιλ. ευρώ) : 
 

 
 
Πληροφόρηση κατά γεωγραφικό τοµέα : 
 

Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελληνική επικράτεια 
και στα Βαλκάνια. 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών µεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού αναλύεται ως εξής 
(ποσά σε χιλ. ευρώ): 

 30.09.2009 30.09.2008 
Πωλήσεις Εσωτερικού  396.416 399.989 
Πωλήσεις Εξωτερικού 
(Βουλγαρία) 8.575

 
1.488 

Σύνολο 404.991 401.477 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  30.09.2009                      30.09.2008   
Καύσιµα Λιπαντικά Καύσιµα Λιπαντικά 

 (ι)  Ενεργητικό 49.497 1.223 49.648 1.152 
 (ιι) Υποχρεώσεις 50.589 131 50.577 223 
 (ιιι) Επενδύσεις σε 
ενσώµατα και άυλα πάγια 2.072 0 2.502 0 
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5.5  Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου, αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσης τους,  µείον τις αποσβέσεις. 

Ως κόστος κτήσης των εδαφικών εκτάσεων, κτηρίων, µηχανολογικού εξοπλισµού, 
µεταφορικών µέσων, επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα 
∆.Π.Χ.Π. (1η Ιανουαρίου 2004), επιλέχθηκε το ιστορικό κόστος κτήσης, το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε ως κόστος εκκίνησης κατά την ηµεροµηνία αυτή. Τα µισθωµένα 
ενσώµατα πάγια αποτιµήθηκαν στο κόστος κτήσης τους. 

Τα γήπεδα – οικόπεδα δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Οι αποσβέσεις των λοιπών 
ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο, ενώ η 
ωφέλιµη ζωή τους έχει ως ακολούθως: 
 
Περιγραφή 

Ωφέλιµη Ζωή 

Κτήρια και κτηριακές εγκαταστάσεις  33 έτη 

∆εξαµενές Εγκαταστάσεων 33 έτη 

∆ίκτυα Σωληνώσεων – Αγωγοί – Ειδικός Εξοπλισµός Εγκαταστάσεων  
10 έτη 

Αντλητικά – Πυροσβεστικά Συγκροτήµατα 10 έτη 

Συστήµατα Φόρτωσης Βυτιοφόρων Οχηµάτων 10 έτη 

Φορτηγά Αυτοκίνητα 8-15 έτη 

Επιβατηγά Αυτοκίνητα  5 έτη 

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 5-10έτη 

Συγκροτήµατα και συναφής εξοπλισµός Η/Υ 3,5 έτη 

Εξοπλισµός Πρατηρίων 5-15 έτη 

 
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του 

Οµίλου. 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση ετησίως. 
Κατά τη πώληση των ενσώµατων παγίων, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος 

πώλησης και της λογιστικής αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα της 
περιόδου στη διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα η συγκεκριµένη πώληση. 
 
5.6  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία     
 

Περιλαµβάνονται άδειες λογισµικών προγραµµάτων και µισθωτικά δικαιώµατα σε 
ακίνητα τρίτων τα οποία αποτιµήθηκαν στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις.  

Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης 
ζωής των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων και η οποία έχει ορισθεί να είναι 3,5 έτη για τα 
λογισµικά προγράµµατα και 12 έτη για τα µισθωτικά δικαιώµατα. 
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5.7  Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν 
αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόµενα 
περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη 
αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας 
χρήσεως. Οι ζηµίες καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα κατά τη χρονική περίοδο 
που προκύπτουν. 
 
5.8  Αποθέµατα  
 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη 
τιµή πώλησης, µειωµένη κατά τα τυχόν άµεσα έξοδα πώλησης, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο FIFO. ∆εν 
περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσης των αποθεµάτων τυχόν κόστος δανεισµού. 
  
5.9  Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει 
µε την ονοµαστική αξία. Ως ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 
αναγνωρίζονται, εκείνες οι απαιτήσεις, τις οποίες ο Όµιλος θεωρεί ως µη εισπράξιµες. 

Τόκοι χρεώνονται για τα ανοιχτά υπόλοιπα από την 1η ηµέρα της λήξης της 
συµβατικής υποχρέωσης αποπληρωµής τους. Το µέσο επιτόκιο χρέωσης είναι 10% ετήσιο. 

Πρόβλεψη επισφάλειας διενεργείται για υπόλοιπα ανοιχτά πλέον των 30 ηµερών από 
την λήξη της συµβατικής υποχρέωσης αποπληρωµής (ανά περίπτωση – individually) 
λαµβανοµένων υπόψη παραµέτρων όπως εκτίµηση των µη καλυπτόµενων ποσών µε 
εξασφαλίσεις, εµπειρία του παρελθόντος, πιστοληπτική ικανότητα κ.ο.κ. 
  
5.10  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

Στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου περιλαµβάνονται τα µετρητά  οι 
καταθέσεις όψεως και προθεσµίας. 
 
5.11  ∆ανεισµός 
 

Τα δάνεια καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία συµπίπτει µε τη παρούσα 
αξία. 
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5.12  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης 

που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή. 
 
5.13  Παροχές στο προσωπικό 
 
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 
 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος 
καταχωρήθηκαν ως έξοδο όταν κατέστησαν δουλευµένες. 
 
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία είναι εκείνες που προβλέπονται από το 
Ν. 2112/20 (περί αποζηµίωσης) και αφορούν τις περιπτώσεις απόλυσης και αποχώρησης 
λόγω συνταξιοδότησης των εργαζοµένων. Σηµειώνεται ότι η  Εταιρεία  είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνη για τη χρηµατοδότηση της αποζηµίωσης του Ν. 2112/20. 

Το δουλευµένο κόστος των ανωτέρω παροχών καταχωρείται ως έξοδο στην 
εκάστοτε αναφερόµενη περίοδο. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό είναι η παρούσα αξία της 
δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητη αναλογιστική εταιρεία µε τη χρήση της µεθόδου της 
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). 
 
5.14  Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις διενεργούνται όταν υπάρχει νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση, ως 
αποτέλεσµα παρελθοντικών  γεγονότων  και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή 
οικονοµικών πόρων για τη τακτοποίηση της δέσµευσης και το απαιτούµενο ποσό µπορεί να 
κινηθεί αξιόπιστα. 
 
5.15  Αναγνώριση εσόδων/εξόδων  
 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται  ως εξής: 
 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους 
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισµένη. 
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(β) Έσοδα από τόκους  
 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του 
ισχύοντος επιτοκίου. 
 
(γ) Έσοδα από ενοίκια   
 

Τα έσοδα από ενοίκια λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες συµβάσεις. 
 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. 
 
5.16  Μισθώσεις 
 

Οι µισθώσεις, στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 
διατηρούνται από τους εκµισθωτές, ταξινοµήθηκαν ως λειτουργικές µισθώσεις. 

Οι λοιπές µισθώσεις κατατάχθηκαν ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 
Σηµειώνεται, ότι οι καταβολές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων 

καταχωρήθηκαν στα έξοδα µε βάση τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
Περιουσιακά στοιχεία, που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων, 

καταχωρήθηκαν ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτιµώµενα, κατά τη σύναψη της 
µίσθωσης, στην εύλογη αξία τους. Η σχετική υποχρέωση στον εκµισθωτή καταχωρήθηκε 
στον ισολογισµό ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση. 
 
5.17  ∆ιανοµή µερισµάτων 

 
Η διανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν αυτή εγκρίνεται από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  
Η διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 1/1-31/12/2008 καταχωρήθηκε ως υποχρέωση 

στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων την 30.03.2009. Τα διανεµηθέντα µερίσµατα ανήλθαν στο ποσό των 835.500,00 
ευρώ (µέρισµα 0,0375 ευρώ ανά µετοχή).  
 
5.18  Σηµαντικές Λογιστικές εκτιµήσεις και  κρίσεις της ∆ιοίκησης 
 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 
ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες, 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να 
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων στο εγγύς µέλλον. Σηµειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις 
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και του Οµίλου, σε 
σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να 
διαφέρουν από αυτές.  
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5.19  Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, του Οµίλου και 

της µητρικής εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως 
ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:   
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.09.09 30.09.08 30.09.09 30.09.08 
Πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν 

Αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν 

Απαιτήσεις  ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν 

Υποχρεώσεις  ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν 
Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών 
και µελών της ∆ιοίκησης 

1.045.241,58 915.742,52 1.045.241,58 915.742,52 

Άλλες δαπάνες που 
αφορούν διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της 
∆ιοίκησης 

31.032,71 27.504,53 31.032,71 27.504,53 

Απαιτήσεις από 
διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης 

∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν 

Υποχρεώσεις προς 
διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης 

21.990,45 1.500,51 21.990,45 1.500,51 

 
 
5.20  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 

Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην Μητρική Εταιρεία κατά την 30η 
Σεπτεµβρίου 2009  έχει ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
30.09.2009 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2008 

∆ιοικητικό υπαλληλικό 
προσωπικό 91 82 91 82 

 
Η Μητρική Εταιρεία συνεργάζεται µε 85 επιχειρηµατίες οδηγούς-µεταφορείς 

βυτιοφόρων υγρών καυσίµων ∆ηµοσίας Χρήσεως, για την µεταφορά των προϊόντων της. Ο 
αντίστοιχος αριθµός για το Α’ εννιάµηνο του 2008  ήταν 75.  

Η θυγατρική δεν απασχολεί προσωπικό. 
 
 
5.21  Κέρδη ανά µετοχή 
 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν βάσει τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των 
µετοχών σε κυκλοφορία, επί του συνόλου των µετοχών της εταιρείας.  
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5.22  Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 

α) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών 
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της 
εταιρείας.  

β) Το Μάιο 2009 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Μητρικής 
εταιρίας για τις χρήσεις 2006, 2007 & 2008. Τα βιβλία που τηρεί η εταιρεία κρίθηκαν 
επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλήψεις που να επηρεάζουν το 
κύρος τους. Επειδή ο φορολογικός έλεγχος δεν αναγνώρισε την παραγωγικότητα 
ορισµένων δαπανών, επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι ποσού 177.945,00 ευρώ για τις τρεις 
ελεγχόµενες χρήσεις. Το ποσό των 233.793,00 που παρουσιάζεται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων εµπεριέχει και την προκαταβολή φόρου της χρήσης του 2010, ποσού 
55.848, η οποία διακανονίστηκε µε τους ανωτέρω πρόσθετους φόρους. 

 
Η Θυγατρική Εταιρεία, έκλεισε την πρώτη της χρήση σε υπέρ-δωδεκάµηνη βάση την 

31.12.2008. Από την πρώτη οικεία φορολογική δήλωση δεν έχουν προκύψει πληρωτέοι 
φόροι, οπότε δεν απαιτείται οποιαδήποτε πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις.  
 

Ι) Εγγυητικές επιστολές 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008

Χορηγηθείσες 
εγγυήσεις καλής 
πληρωµής στα 
διυλιστήρια 

10.450.000,00 7.950.000,00 10.450.000,00 7.950.000,00

Χορηγηθείσες 
εγγυήσεις καλής 
πληρωµής στα 
Τελωνεία 

965.000,00   12.415.000,00 965.000,00 12.415.000,00

Λοιπές εγγυήσεις 
υποχρεώσεων 

4.433.294,38 0 4.433.294,38 
 

0

 15.848.294,38 20.365.000,00 15.848.294,38 20.365.000,00
 
ΙΙ) Εξασφαλίσεις εγγυήσεις υπέρ Οµίλου 

 
5.23  Σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της λήξης της κλειόµενης περιόδου. 

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της λήξης της χρήσεως, τα 
οποία δεν έχουν απεικονισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεµβρίου 2009.  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008

Προσηµειώσεις επί 
ακινήτων πελατών / 
συνεργατών 

2.730.000,00 1.713.000,00 2.730.000,00 1.713.000,00

Χορηγηθείσες εγγυήσεις 
καλής πληρωµής από 
πελάτες 

 404.000,00 200.000,00 404.000,00 200.000,00
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6. Αναλυτικά Στοιχεία επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 
 
 
6.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  
 
α)  Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Οµίλου 
 
 
 

 Γήπεδα – 
Οικόπεδα 

Κτήρια - 
Τεχνικά έργα 

Μηχ/τα - Τεχν. 
Εγκατ/σεις - 
λοιπός 

µηχανολογικός 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητο -
ποιήσεις 
υπό 

εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αξία Κτήσης  
31.12.07 586.345,02 7.363.758,61 20.891.949,97 1.007.684,22 739.453,77 371.977,86 30.961.169,45 
Προσθήκες 
01.01-31.12.08 0 815.281,31 1.637.810,64 850.063,72 90.665,30 52.155,24 3.445.976,21 
Μειώσεις  01.01-
31.12.08 0 -68.023,71 -464.491,85 -117.163,51 -495,00 -424.133,10 -1.074.307,17 
Αξία Κτήσης  έως 
31.12.08 586.345,02 8.111.016,21 22.065.268,76 1.740.584,43 829.624,07 0,00 33.332.838,49 
Προσθήκες 
01.01-30.09.09 0 356.481,18 1.106.769,44 461.927,08 55.593,41 2.500,00 1.983.271,11 
Μειώσεις  01.01-
30.09.09 0 -1.540,17 -113.870,28 -133,761,02 -69,059,48 0,00 -318.230,95 
Αξία Κτήσης  έως 
30.09.09 586.345,02 8.465.957,22 23.058.167,92 2.068.750,49 816.158,00 2.500,00 34.997.878,65 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 
31.12.07 0,00 -1.618.067,94 -9.790.501,67 -491.348,48 -521.438,14 0 -12.421.356,23 
Αποσβέσεις  
01.01-31.12.08 0 -483.358,42 -2.173.612,90 -135.737,78 -63.371,25 0 -2.856.714,22 
Μειώσεις  01.01-
31.12.08 0 45.313,73 390.070,87 77.295,19 494,99 0 513.174,78 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 
31.12.08 0,00 -2.056.112,63 -11.574.043,70 -549.791,07 -584.314,40 0,00 -14.764.261,80 
Αποσβέσεις  
01.01-30.09.09 0 -381.879,98 -2.035.242,95 -154.651,66 -54.436,32 0,00 -2.626.210,91 
Μειώσεις  01.01-
30.09.09 0 253,47 73.051,07 133,761,01 68.615,44 0,00 275.680,99 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 
30.09.09 0,00 -2.437.739,14 -13.536.235,58 -570.681,72 -570.135,28 0,00 -17.114.791,72 
Αναπόσβεστη 
Αξία 31.12.2007 586.345,02 5.745.690,67 11.101.448,30 516.335,74 218.015,63 371.977,86 18.539.813,22 
Αναπόσβεστη 
Αξία 31.12.2008 586.345,02 6.054.903,58 10.491.225,06 1.190.793,36 245.309,67 0,00 18.568.576,69 
Αναπόσβεστη 
Αξία 30.09.2009 586.345,02 6.028.218,08 9.521.932,34 1.498.068,77 246.022,72 2.500,00 17.883.086,93 
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β)  Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Εταιρείας  
 
 

 
 

Γήπεδα – 
Οικόπεδα 

Κτήρια - 
Τεχνικά έργα 

Μηχ/τα - Τεχν. 
Εγκατ/σεις - 
λοιπός 

µηχανολογικός 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητο -
ποιήσεις υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αξία Κτήσης  31.12.07 586.345,02 7.363.758,61 20.891.949,97 1.007.684,22 738.613,77 371.977,86 30.960.329,45 
Προσθήκες 01.01-
31.12.08 0 815.281,31 1.637.810,64 850.063,72 90.665,30 52.155,24 3.445.976,21 
Μειώσεις  01.01-
31.12.08 0 -68.023,71 -464.491,85 -117.163,51 -495,00 -424.133,10 -1.074.307,17 
Αξία Κτήσης  έως 
31.12.08 586.345,02 8.111.016,21 22.065.268,76 1.740.584,43 828.784,07 0,00 33.331.998.49 
Προσθήκες 01.01-
30.09.09 0 356.481,18 1.106.769,44 461.927,08 55.593,41 2.500,00 1.983.271,11 
Μειώσεις  01.01-
30.09.09 0 -1.540,17 -113.870,28 -133,761,02 -69,059,48 0,00 -318.230,95 
Αξία Κτήσης  έως 
30.09.09 586.345,02 8.465.957,22 23.058.167,92 2.068.750,49 815.318,00 2.500,00 34.997.038,65 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 31.12.07 0,00 -1.618.067,94 -9.790.501,67 -491.348,48 -521.352,04 0 -12.421.270,13 
Αποσβέσεις  01.01-
31.12.08 0 -483.358,42 -2.173.612,90 -135.737,78 -63.115,05 0 -2.855.824,15 
Μειώσεις  01.01-
31.12.08 0 45.313,73 390.070,87 77.295,19 494,99 0 513.174,78 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 31.12.08 0,00 -2.056.112,63 -11.574.043,70 -549.791,07 -583.972,10 0,00 -14.763.919,50 
Αποσβέσεις  01.01-
30.09.09 0 -381.879,98 -2.035.242,95 -154.651,66 -54.436,32 0,00 -2.626.210,91 
Μειώσεις  01.01-
30.09.09 0 253,47 73.051,07 133,761,01 68.615,44 0,00 275.680,99 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 30.09.09 0,00 -2.437.739,14 -13.536.235,58 -570.681,72 -569.792,98 0,00 -17.114.449,42 
Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2007 586.345,02 5.745.690,67 11.101.448,30 516.335,74 217.261,73 371.977,86 18.539.059,32 
Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2008 586.345,02 6.054.903,58 10.491.225,06 1.190.793,36 244.811,97 0,00 18.568.078,99 
Αναπόσβεστη Αξία 
30.09.2009 586.345,02 6.028.218,08 9.521.932,34 1.498.068,77 245.525,02 2.500,00 17.882.589,23 

 
 
            

 
(α) Στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Μητρικής Εταιρείας, στις 

30.09.2009, περιλαµβάνονται τα κάτωθι µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
περιουσιακά στοιχεία: 

 
 
 

 
 
 

 
 

Περιγραφή Αξία κτήσης Συσσωρευµένες 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη 
Αξία

Κτήρια – Εγκ/σεις κτηρίων 11.738,81 6.186,83 5.551,98 
Μηχ/τα – Μηχανολογικός Εξοπλισµός 623.327,39 578.427,26 44.900,13 
Μεταφορικά Μέσα 1.657.569,08 392.285,82 1.265.283,26 
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(β) ∆εν υφίστανται δεσµεύσεις οποιασδήποτε µορφής εκ µέρους της Εταιρείας και 
του Οµίλου, για την αγορά ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων εκτός των 
υπολειπόµενων µισθωµάτων leasing της Μητρικής. 
 
 

6.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

         ΟΜΙΛΟΣ          ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αξία κτήσης  
Κατά την 31.12.07 475.379,06 473.997,06  
Προσθήκες 01.01-31.12.2008 147.407,63 147.407,63  
Μειώσεις  01.01-31.12.2008 0,00 0,00  
Υπόλοιπο κτήσης 31.12.08 622.786,69 621.404,69  
Προσθήκες 01.01-30.09.2009 88.982,52 88.982,52  
Μειώσεις  01.01-30.09.2009 0,00 0,00  
Υπόλοιπο κτήσης 30.09.09 711.769,21 710.387,21  
  
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 31.12.07 -151.427,85 -151.286,19  
  
Αποσβέσεις 01.01 - 31.12.2008 -65.237,03 -64.815,51  
Μείωση Αποσβέσεων 01.01 - 31.12.2008 0,00 0,00  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  31.12.08 -216.664,88 -216.101,70  
Αποσβέσεις 01.01 - 30.09.2009 -75.743,80 -75.743,80  
Μείωση Αποσβέσεων 01.01 - 30.09.2009 0,00 0,00  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  30.09.09 -292.408,68 -291.845,50  
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 323.951,21 322.710,87  
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008 406.121,81 405.302,99  
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2009 419.360,53 418.541,71  

 
 
 

(α) Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της  Εταιρείας περιλαµβάνονται 
λογισµικά προγράµµατα και µεταβίβαση µισθωτικών δικαιωµάτων σε ακίνητα τρίτων. 

 
(β)  Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν τα  έξοδα 

διοίκησης. 
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 6.3    Επενδύσεις σε ακίνητα 
 

           ΟΜΙΛΟΣ      ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αξία κτήσης  
Προσθήκες 01.01-31.12.2008 537.592,48 537.592,48  
Μειώσεις  01.01-31.12.2008 0,00 0,00  
Υπόλοιπο κτήσης 31.12.08 537.592,48 537.592,48  
Προσθήκες 01.01-30.09.2009 0,00 0,00  
Μειώσεις  01.01-30.09.2009 0,00 0,00  
Υπόλοιπο κτήσης 30.09.09 537.592,48 537.592,48  
Αποσβέσεις 01.01 - 31.12.2008 -633,87 -633,87  
Μείωση Αποσβέσεων 01.01 - 
31.12.2008 

0,00 0,00  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  
31.12.08 

-633,87 -633,87  

Αποσβέσεις 01.01 - 30.09.2009 -3.146,29 -3.146,29  
Μείωση Αποσβέσεων 01.01 - 
30.09.2009 

0,00 0,00  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  
30.09.09 

-3.780,16 -3.780,16 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 0,00 0,00  
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008 536.958,61 536.958,61  
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2009 533.812,32 533.812,32  

 
 
6.4 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
 

        ΟΜΙΛΟΣ     ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30.09.09 31.12.08 30.09.09 31.12.08

Επιταγές Εισπρακτέες   
µακροπρόθεσµης λήξης    2.212.003,75 2.432.042,75 2.212.003,75 2.432.042,75

∆οσµένες Εγγυήσεις 86.597,31 82.327,59 86.597,31 82.327,59
Μακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις από 
προκαταβολές ενοικίων  

887.590,84 995.993,54 887.590,84 995.993,54

 3.186.191,90 3.510.363,88 3.186.191,90 3.510.363,88
 

 
Οι επιταγές εισπρακτέες µακροπρόθεσµης λήξης (άνω του έτους) τις οποίες έχει η 

Μητρική Εταιρεία στο χαρτοφυλάκιο της κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 2009 απεικονίζονται 
στον ισολογισµό στη καθαρή παρούσα αξία τους. Οι διαφορές που προκύπτουν, θετικές ή 
αρνητικές, συµπεριλαµβάνονται στο χρηµατοοικονοµικό κόστος (σηµ. 6.22). 
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6.5 Αποθέµατα (Εµπορεύµατα) 
 

Η Μητρική Εταιρεία διατηρεί αποθέµατα καυσίµων στις εγκαταστάσεις της στη Χίο 
και στη Καβάλα, καθώς επίσης και αποθέµατα λιπαντικών σε εγκαταστάσεις τρίτων.  

Η Μητρική Εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί στις εγκαταστάσεις της ελάχιστες 
δυνατές ποσότητες φυσικού προϊόντος, επιτυγχάνοντας τη βελτιστοποίηση διαχείρισής 
τους, γεγονός που ταυτόχρονα περιορίζει τον κίνδυνο τιµών και επηρεασµό των 
οικονοµικών αποτελεσµάτων από τις διακυµάνσεις των διεθνών τιµών πετρελαίου και της 
τιµής του δολαρίου, παράγοντες οι οποίοι διαµορφώνουν σε καθηµερινή βάση τις τιµές των 
καυσίµων.  

Επισηµαίνεται ότι ένα ποσοστό 43% περίπου του υπολοίπου του λογαριασµού 
“Αποθέµατα” καταλαµβάνουν οι προπληρωθέντες δασµοί καυσίµων, προκειµένου αυτά να 
καταστούν ελεύθερα προς πώληση. 

Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν κατεστραµµένα ή απαξιωµένα 
αποθέµατα. 

 

Τα αποθέµατα την 30.09.2009 αποτελούνται από: 
 
 
Αποθέµατα 30.09.09 31.12.08 
Λιπαντικά: 760.620,41 606.066,77 
Καύσιµα: 1.187.882,83 2.378.116,36 
Σύνολο: 1.948.503,24 2.984.183,13 

 
 

Η θυγατρική Εταιρεία δεν έχει υπό την κατοχή της αποθέµατα. 
 
 
6.6 Πελάτες  
 

 
 
 
Η Θυγατρική δεν έχει απαιτήσεις από πελάτες. 

 
 

     ΟΜΙΛΟΣ       ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή 
λογαριασµού 

 
30.09.09 

 
31.12.08

 
30.09.09 

 
31.12.08

Πελάτες (υπόλοιπο 
ανοικτού 
λογαριασµού) 

 
8.612.737,47 11.997.712,40

 
8.612.737,47 11.997.712,40

Πελάτες (υπόλοιπο 
επιταγών 
εισπρακτέων) 

 
11.530.795,25 19.545.605,89

 
11.530.795,25 19.545.605,89

 20.143.532,72 31.543.318,29 20.143.532,72 31.543.318,29
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α) Η ενηλικίωση του λογαριασµού “Πελάτες” της Μητρικής Εταιρείας ,(ανοικτό 

υπόλοιπο, ποσά σε χιλ. ευρώ) κατά την 30.09.2009 και 31.12.2008 παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
Ποσά σε χιλ. ευρώ 30.09.09 Ποσοστό 31.12.08 Ποσοστό 

Από 1 έως 30 ηµέρες 6.525 96% 10.429 93% 
Από 31 έως 90 ηµέρες 204 2% 499 5% 
Από 91 έως 150 ηµέρες 35 1% 231 1% 
Άνω των 151 ηµερών 13 1% 91 1% 
Σύνολο 6.777 100% 11.250 100% 

 
 

Σύµφωνα µε το παραπάνω πίνακα ποσοστό 96% του υπολοίπου του λογαριασµού 
“Πελάτες” αφορά πιστώσεις έως 30 ηµέρες (2008: ποσοστό 93%). 
 

Οι καθυστερηµένες  απαιτήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Ποσά σε χιλ. ευρώ 30.09.09 Ποσοστό 31.12.08 Ποσοστό 

Από 1 έως 30 ηµέρες 13 1% 167 22% 
Από 31 έως 90 ηµέρες 399 22% 90 12% 
Από 91 έως 150 ηµέρες 7 0% 67 9% 
Άνω των 151 ηµερών 1.417 77% 424 57% 
Σύνολο 1.836 100% 748 100% 

 
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν συντρέχουν λόγοι µη είσπραξης. 
 

  Τα αποµειωµένα υπόλοιπα την 30.09.2009 και 31.12.2008 είναι µηδενικά. 
 

β) Η ενηλικίωση του λογαριασµού της Μητρικής Εταιρείας “Επιταγές Εισπρακτέες” 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) στις 30.09.2009 και 31.12.2008 απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Ποσά σε χιλ. ευρώ 30.09.09 Ποσοστό 31.12.08 Ποσοστό 

Από 1 έως 30 ηµέρες 8.123 71% 16.080 82% 
Από 31 έως 90 ηµέρες 1.763 15% 1.397 7% 
Από 91 έως 150 ηµέρες 384 3% 901 5% 
Από 151 έως 365 ηµέρες 1.260 11% 1.168 6% 
Σύνολο 11.530 100% 19.546 100% 

 
Το µεγαλύτερο µέρος του υπολοίπου του λογαριασµού “Επιταγές Εισπρακτέες”, σε 

ποσοστό 71% περίπου, αφορά επιταγές εισπρακτέες λήξης έως 30 ηµερών.(2008: ποσοστό 
82%). 

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται  µε τη λογιστική αξία αυτών. 
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Τα αποµειωµένα υπόλοιπα την 30.09.2009 και 31.12.2008  είναι µηδενικά. 
 
 

6.7 Λοιπές απαιτήσεις 

 
 

Οι επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 1.008.378,85 αντιπροσωπεύουν επίδικες απαιτήσεις 
έναντι πελατών  και έχουν καλυφθεί από αντίστοιχη πρόβλεψη ποσού 1.032.592,14. 
 
6.8  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού αποτιµηµένα στην 

εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων 
 

Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της Μητρικής Εταιρείας αφορά µετοχές εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών και Νέας Υόρκης και αναλύεται ως κάτωθι:  
 
 

  ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
30.9.2009 31.12.2008 30.9.2009 31.12.2008 

Υπόλοιπο έναρξης 19.070,00 0,00 19.070,00 0,00 
Αγορές 
χρεογράφων 216.393,72 21.300,00 216.393,72 21.300,00 
Πωλήσεις 
χρεογράφων 46.466,92 0,00 46.466,92 0,00 
Αποτέλεσµα από 
αποτίµηση 
χρεογράφων 11.228,10 -2.230,00 11.228,10 -2.230,00 
 

200.224,90 19.070,00 200.224,90 19.070,00 
  
  

             ΟΜΙΛΟΣ            ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιγραφή 
Λογαριασµού 30.09.09 31.12.08 30.09.09 31.12.08

Επισφαλείς 
Απαιτήσεις 1.008.378,85 804.974,23 1.008.378,85 804.974,23

Μείον : Προβλέψεις -1.032.592,14 -807.592,14 -1.032.592,14 -807.592,14

 -24.213,29 -2.617,91 -24.213,29 -2.617,91
Χρεώστες ∆ιάφοροι 192.387,31 502.516,23 190.815,03 499.659,62
Λογαριασµοί 
διαχείρισης 
προκαταβολών και 
πιστώσεων 

11.042,33 13.163,01 11.042,33 13.163,01

Έξοδα που 
αφορούν την 
επόµενη χρήση 

103.858,16 166.199,04 103.438,16 166.199,04

Αγορές υπό 
παραλαβή 0,00 310.468,37 0,00 310.468,37

Σύνολο 283.074,51 989.728,74 281.082,23 986.872,13
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Η αποτίµηση του χαρτοφυλακίου πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις τιµές κλεισίµατος των 
µετοχών του Χ.Α. και Νέας Υόρκης την 30 Σεπτεµβρίου 2009 και προέκυψε λογιστικό 
κέρδος ποσού € 11.288,10. Από την πώληση των χρεογράφων προέκυψε κέρδος ποσού 
23.924,09 το οποίο απεικονίζεται στα λοιπά έσοδα της κατάστασης συνολικών εσόδων.     
 
 
6.9 Tαµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα  
 

Η ανάλυση του λογαριασµού απεικονίζεται στο παρακάτω πίνακα: 
 
 
              ΟΜΙΛΟΣ             ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.09.09 31.12.08 30.09.09 31.12.08
Ταµείο 165.460,76 251.012,23 165.460,76 251.012,23
Καταθέσεις όψεως 1.308.747,85 1.947.220,45 1.301.246,30 1.938.255,59
Καταθέσεις 
προθεσµίας 4.140.000,00 4.140.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Σύνολο 5.614.208,61 6.338.232,68 5.466.707,06 6.189.267,82
 
 
6.10   Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Μητρικής Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό 
των 6.684.000,00 ευρώ διαιρούµενο σε 22.280.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. 
Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Θυγατρικής ανέρχεται στο ποσό των 
150.000,00 ευρώ,  διαιρούµενο σε 15.000 µετοχές αξίας 10,00 ευρώ εκάστη. Το ποσό 
συµµετοχής της Μητρικής στο µετοχικό κεφάλαιο της Θυγατρικής είναι 149.990,00 ευρώ. 
 
6.11   Αποθεµατικά 
 

Η ανάλυση του λογαριασµού “Αποθεµατικά” απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
              ΟΜΙΛΟΣ             ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.09.09 31.12.08 30.09.09 31.12.08 
∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

4.961.435,24 4.961.435,24 4.961.435,24 4.961.435,24 

Τακτικό 
αποθεµατικό 685.531,04 612.922,11 685.531,04 612.922,11 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 
ειδικών διατάξεων 
νόµων 

1.367.762,60 1.359.407,54 1.367.762,60 1.359.407,54 

Σύνολο 7.014.728,88 6.933.764,89 7.014.728,88 6.933.764,89 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 περί ανωνύµων εταιρειών,  η δηµιουργία 
“Τακτικού Αποθεµατικού” σε ποσοστό 5% ετησίως των κερδών µετά φόρων, είναι 
υποχρεωτική, µέχρι το ύψος του αποθεµατικού να φθάσει το 1/3 του µετοχικού 
κεφαλαίου. Το “Τακτικό Αποθεµατικό”  προορίζεται προς κάλυψη τυχόν συσσωρευµένων 
ζηµιών. 

Στο λογαριασµό “Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων” 
περιλαµβάνονται αποθεµατικά που προήλθαν από αφορολόγητα έσοδα και έσοδα 
φορολογηθέντα κατ΄ ειδικό τρόπο, καθώς επίσης και αφορολόγητο αποθεµατικό του 
αναπτυξιακού νόµου 2601/1998 για τη διενέργεια επενδύσεων στις εγκαταστάσεις της 
Μητρικής Εταιρείας στη νήσο Χίο.  

Τα ανωτέρω αφορολόγητα αποθεµατικά σε περίπτωση διανοµής τους θα 
φορολογηθούν µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.   
 
6.12   Έντοκα ∆άνεια 
 

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις (δάνεια) του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύονται σε 
µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες, ως κάτωθι: 
 

           ΟΜΙΛΟΣ            ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.09.09 31.12.08 30.09.09 31.12.08
Μακροπρόθεσµα 
δάνεια 5.916.870,12 9.645.000,00 5.916.870,12 9.645.000,00

∆όσεις πληρωτέες 
στους επόµενους 
12 µήνες 

4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00

Σύνολο 10.906.870,12 14.635.000,00 10.906.870,12 14.635.000,00
 
 
 Περίοδοι αποπληρωµής 
Ποσά σε Ευρώ Σύνολο έως 1 έτος 1 – 2 έτη 2 – 5 έτη 
Μακροπρόθεσµος 
τραπεζικός 
δανεισµός 10.906.870,12 4.990.000,00 3.916.341,12 2.000.529,00 

  
 

Όλα τα δάνεια που έχει συνάψει ο Όµιλος µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες είναι 
χωρίς εξασφαλίσεις (unsecured bank loans). 
 
 
6.13   Λοιπές µακροπρόθεσµες  και  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες - βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις απορρέουν κυρίως από 

συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), τις οποίες η Μητρική Εταιρεία έχει συνάψει  
για τη µίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και βυτιοφόρων οχηµάτων. 
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Το βραχυπρόθεσµο µέρος των ανωτέρω υποχρεώσεων λήξης εντός του έτους, 
απεικονίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30.09.2009 και 31.12.2008  στις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ενώ οι άνω του ενός έτους εµφανίζονται στις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις στους αντίστοιχους ισολογισµούς. 

 
 

6.14   Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού   
 

Ο λογαριασµός “Μακροπρόθεσµες προβλέψεις” αφορά την υποχρέωση της Μητρικής 
Εταιρείας να σχηµατίσει πρόβλεψη για τη µελλοντική καταβολή παροχών – αποζηµιώσεων 
στους εργαζοµένους, ανάλογα µε το χρόνο προϋπηρεσίας τους, σε περίπτωση αποχώρησής 
τους από την Εταιρεία. Η ανωτέρω υποχρέωση απεικονίζεται, µε βάση το αναµενόµενο 
δεδουλευµένο δικαίωµα εκάστου εργαζοµένου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
31.12.2008. 

Το ανωτέρω δικαίωµα προεξοφλήθηκε στη παρούσα αξία και οι αναλογιστικές 
παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι κάτωθι: 
 
 

 Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού :  2% 
 Αύξηση ετήσιου µισθολογίου : πληθωρισµός        + 1%  
 Προεξοφλητικό επιτόκιο :          5,9% 

 
 

Οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού κατά την 30.09.2009 έχουν ως εξής: 
 
 

           ΟΜΙΛΟΣ          ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    01.01.09-

30.09.09
01.01.08-
31.12.08

01.01.09-
30.09.09

01.01.08-
31.12.08

Υπόλοιπο έναρξης 
περιόδου  

110.715,83 93.348,50 110.715,83 93.348,50

Πλέον : Προβλέψεις 
περιόδου   

24.133,35 42.625,55 24.133,35 42.625,55

Μείον: Χρησιµοποιηµένες 
Προβλέψεις Περιόδου  

-5.560,89 -25.258,22 -5.560,89 -25.258,22

Υπόλοιπο 129.288,29 110.715,83 129.288,29 110.715,83
 

 
6.15   Λοιπές Προβλέψεις 
 

Η εταιρεία για ενδεχόµενες φορολογικές διαφορές έχει σχηµατίσει πρόβλεψη 
100.000,00 ευρώ. 
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6.16   Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
 

Η Μητρική Εταιρεία προµηθεύεται τα υγρά καύσιµα (βενζίνες, πετρέλαια) που 
εµπορεύεται από τα δύο διυλιστήρια τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, των Ελληνικών 
Πετρελαίων και της MOTOR OIL. 

Η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού «Προµηθευτές και Λοιπές 
Υποχρεώσεις» απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
6.17   Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
 

Η ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις” παρατίθεται 
στο παρακάτω πίνακα: 
 
 
          ΟΜΙΛΟΣ           ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Λοιπές 
Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 

30.09.09 31.12.08 30.09.09 31.12.08

Φ.Π.Α. 115.199,24 - 115.199,24 -
Φόροι-Τέλη αµοιβών 
προσωπικού /τρίτων 87.437,06       64.759,87 87.437,06 64.759,87

Λοιποί Φόροι – Τέλη  74.498,67 39.459,95 74.498,67 39.459,95
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 90.795,56 153.137,79 90.795,56 153.137,79
Προκαταβολές πελατών 164.156,92 194.442,01 164.156,92 194.442,01
Έσοδα που αφορούν 
την επόµενη χρήση 157.761,27 227.418,50 157.761,27 227.418,50

Έξοδα δεδουλευµένα 
της  περιόδου 334.408,15 235.319,53 334.408,15 235.319,53

Μερίσµατα πληρωτέα 9.576,85 7.851,67 9.576,85 7.851,67
Λοιπές υποχρεώσεις 180.496,29 226.504,34 180.496,29 226.504,34
Σύνολο 1.214.330,01 1.148.893,66 1.214.330,01 1.148.893,66
  

   ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιγραφή 30.09.09 31.12.08 30.09.09 31.12.08

Προµηθευτές 
Καυσίµων 
(∆ιυλιστήρια) 10.652.099,59 13.675.758,24

 
10.652.099,59 13.675.758,24

Προµηθευτές 
Λιπαντικών 129.964,32 - 129.964,32 -
Λοιποί 
Προµηθευτές – 
Πιστωτές 1.944.128,40 11.173.273,82 1.944.128,40 11.173.273,82
Σύνολο 12.726.192,31 24.849.032,06 12.726.192,31 24.849.032,06
Επιταγές 
Πληρωτέες 3.105.396,99 3.651.808,37 3.105.396,99 3.651.499,92
Σύνολο 15.831.589,30 28.500.840,43 15.831.589,30 28.500.531,98
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6.18 Κόστος πωλήσεων 
 

Το κόστος των πωλήσεων προκύπτει αποκλειστικά από τα αποθέµατα (αρχής και 
τέλους) και τις αγορές των εµπορευµάτων καυσίµων και λιπαντικών. 
 
 
6.19 Έξοδα ∆ιοίκησης 
 

              ΟΜΙΛΟΣ                 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.09.09 30.09.08 30.09.09 30.09.08
Μισθοδοσία 1.892.877,65 1.631.014,74 1.892.877,65 1.631.014,74
Αµοιβές τρίτων 850.640,14 674.904,49 849.540,14 674.904,49
Παροχές τρίτων  512.346,49 486.287,04 512.346,49 486.287,04
Φόροι 565.799,99 473.669,19 565.799,99 473.669,19
∆ιάφορα έξοδα 139.606,18 198.896,22 136.160,63 198.216,78
Αποσβέσεις 1.394.417,36 440.368,56 1.394.417,36 440.368,56
Προβλέψεις 231.866,29 88.497,00 231.866,29 88.497,00
Σύνολο 5.587.554,10 3.993.637,24 5.583.008,55 3.992.957,80

 
 
6.20 Έξοδα  ∆ιάθεσης 
 

             ΟΜΙΛΟΣ                ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.09.09 30.09.08 30.09.09 30.09.08

Μισθοδοσία 1.087.918,18 826.535,26 1.087.918,18 826.535,26
Αµοιβές τρίτων 210.420,93 136.889,64 210.420,93 136.889,64
Παροχές τρίτων  515.376,02 283.870,98 515.376,02 283.870,98
Φόροι 21.070,39 15.750,00 21.070,39 15.750,00
∆ιάφορα έξοδα 6.816.069,10 5.994.400,40 6.816.069,10 5.994.400,40
Αποσβέσεις 1.311.582,64 1.734.214,95 1.311.582,64 1.734.214,95
Προβλέψεις 6.033,35 4.500,00 6.033,35 4.500,00
Σύνολο 9.968.470,61 8.996.161,23 9.968.470,61 8.996.161,23

 
 
6.21 Άλλα Έσοδα 
 

               ΟΜΙΛΟΣ                 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.09.09 30.09.08 30.09.09 30.09.08

Επιχορηγήσεις 
και διάφορα 
έσοδα πωλήσεων 

 
204.257,30 143.593,39

 
204.257,30 143.593,39

Έσοδα 
παρεπόµενων 
ασχολιών 
(ενοίκια) 

 
391.195,65 325.796,01

 
391.195,65 325.796,01

Λοιπά έσοδα  51.386,30 54.382,85 51.386,30 54.382,85
Σύνολο 646.839,25 523.772,25 646.839,25 523.772,25
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6.22 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 
 
 

              ΟΜΙΛΟΣ           ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.09.09 30.09.08 30.09.09 30.09.08

Τόκοι έξοδα τραπεζών 
µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 414.211,60 479.735,02

 
414.211,60 479.735,02

Τόκοι παρούσας αξίας 
µακροπρόθεσµων 
απαιτήσεων -43.991,75 45.867,98

 
-43.991,75 45.867,98

Τόκοι έξοδα τραπεζών 
βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 92.569,11 238.390,00

 
92.569,11 238.390,00

Προµήθειες εγγυητικών 
επιστολών 132.164,79 74.247,00 132.164,79 74.247,00

∆ιάφορα έξοδα τραπεζών 24.133,23 14.210,80 24.133,23 14.210,80
Σύνολο 619.086,98 852.450,80 619.086,98 852.450,80
Μείον: έσοδα από λοιπούς 
πιστωτικούς τόκους  -387.765,71 -204.198,17

 
-384.391,96 -200.440,41

Σύνολο 231.321,27 648.252,63 234.695,02 652.010,39
 

 
Βάρη,  26 Νοεµβρίου 2009 

 
 

  
 
 
Για τη σύνταξη των Οικονοµικών καταστάσεων : 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 

∆.Σ.           
O ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    
 
 
    
     

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. 
ΡΟΥΣΣΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.    
ΡΟΥΣΣΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. 
ΜΑΝΑΛΗΣ 

ΚΡΟΚΟΣ ∆. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

Α.∆.Τ. ΑΒ 576539 Α.∆.Τ. ΑΗ 140188 Α.∆.Τ. Π 691863 Α.∆.Τ. Π 311923 
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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 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
 και των ενοποιηµένων στοιχείων του Οµίλου.Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις 
καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.revoil.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των  οικονοµικών καταστάσεων :  26 Νοεµβρίου 2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008 01.01.2009 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2008
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 17.883.086,93 18.568.576,69 17.882.589,23 18.568.078,99 Λειτουργικές δραστηριότητες 30.09.2009 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2008
Επενδύσεις σε ακίνητα 533.812,32 536.958,61 533.812,32 536.958,61 Κέρδη προ φόρων 2.728.280,90 1.272.034,87 2.729.592,70 1.268.956,55
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 419.360,53 406.121,81 418.541,71 405.302,99 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.694.298,98 3.860.752,72 3.844.288,98 4.010.742,72 Αποσβέσεις 2.706.000,00 2.174.583,51 2.706.000,00 2.174.583,51
Αποθέµατα 1.948.503,24 2.984.183,13 1.948.503,24 2.984.183,13 Προβλέψεις 18.572,46 18.000,00 18.572,46 18.000,00
Απαιτήσεις από πελάτες 20.143.532,72 31.543.318,29 20.143.532,72 31.543.318,29 Αποτελέσµατα (έσοδα/έξοδα,κέρδη/ζηµίες) επενδυτικής δραστ/τας -74.831,05 -71.260,29 -74.831,05 -71.260,29
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.097.508,02 7.347.031,42 5.948.014,19 7.195.209,95 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 231.321,27 648.252,63 234.695,02 652.010,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 50.720.102,74 65.246.942,67 50.719.282,39 65.243.794,68 Πλέον /( µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.035.679,89 591.141,85 1.035.679,89 591.141,85
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 12.429.904,39 3.801.107,02 12.429.747,45 3.801.294,22
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 14.086.111,12 13.122.113,33 14.085.300,86 13.119.283,97 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών ) -12.161.141,85 -9.623.667,49 -12.160.833,40 -9.623.667,49
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α) 20.770.111,12 19.806.113,33 20.769.300,86 19.803.283,97 Μείον :Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -575.095,23 -806.582,82 -575.095,23 -806.582,82
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 10,09 10,18 0,00 0,00            Καταβεβληµένοι φόροι -507.753,14 -349.586,04 -507.753,14 -349.586,04
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 20.770.121,21 19.806.123,51 20.769.300,86 19.803.283,97 Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.916.870,12 9.645.000,00 5.916.870,12 9.645.000,00 λειτουργικές δραστηριότητες (α) 5.830.937,64 -2.345.976,76 5.835.774,70 -2.345.110,12

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.057.472,87 830.103,66 1.057.472,87 830.103,66 Επενδυτικές δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων -169.926,80 0,00 -169.926,80 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 17.985.638,54 29.975.715,50 17.985.638,54 29.975.407,05 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -2.072.253,63 -2.502.093,20 -2.072.253,63 -2.502.093,20
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 29.949.981,53 45.440.819,16 29.949.981,53 45.440.510,71 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων  & άϋλων παγίων στοιχείων 61.262,16 143.744,74 61.262,16 143.744,74
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ (γ)+(δ) 50.720.102,74 65.246.942,67 50.719.282,39 65.243.794,68 Τόκοι εισπραχθέντες 387.765,71 204.198,17 384.391,96 200.440,41

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.793.152,56 -2.154.150,29 -1.796.526,31 -2.157.908,05
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 5.514.598,83 0,00 5.514.598,83
Εξοφλήσεις δανείων -3.728.129,88 -2.630.000,00 -3.728.129,88 -2.630.000,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -198.179,27 -87.059,12 -198.179,27 -87.059,12

01.01.2009 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2008 Μερίσµατα πληρωθέντα -835.500,00 -833.534,14 -835.500,00 -833.534,14
30.09.2009 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2008 Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.761.809,15 1.964.005,57 -4.761.809,15 1.964.005,57

Κύκλος εργασιών 404.991.121,77 401.477.864,89 404.991.121,77 401.477.864,89 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
Μικτά κέρδη 17.927.298,27 14.444.282,81 17.927.298,27 14.444.282,81 και ισοδύναµα περιόδου(α)+(β)+(γ) -724.024,07 -2.536.121,48 -722.560,76 -2.539.012,60

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 6.338.232,68 4.303.270,72 6.189.267,82 4.158.318,44
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.959.602,17 1.920.287,50 2.964.287,72 1.920.966,94 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 5.614.208,61 1.767.149,24 5.466.707,06 1.619.305,84

Κέρδη προ φόρων 2.728.280,90 1.272.034,87 2.729.592,70 1.268.956,55
Κέρδη µετά από φόρους (Α) 1.799.497,70 954.795,74 1.801.516,89 951.717,42

 -Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.799.497,79 954.795,53 1.801.516,89 951.717,42
 -∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -0,09 0,21 0,00 0,00 30.09.2009 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2008
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 1.799.497,70 954.795,74 1.801.516,89 951.717,42 (1.1.2009 και 1.1.2008 αντίστοιχα) 19.806.123,51 19.184.881,02 19.803.283,97 19.186.605,33

 -Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.799.497,79 954.795,53 1.801.516,89 951.717,42 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.799.497,70 954.795,74 1.801.516,89 951.717,42
 -∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -0,09 0,21 0,00 0,00 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -835.500,00 -835.500,00 -835.500,00 -835.500,00
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) 0,0808 0,0429 0,0809 0,0427 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα) 20.770.121,21 19.304.176,76 20.769.300,86 19.302.822,75

επενδυτικών αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων 5.665.602,17 4.094.871,01 5.670.287,72 4.095.550,45

01.07.2009 01.07.2008 01.07.2009 01.07.2008
30.09.2009 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2008

Κύκλος εργασιών 118.500.963,95 128.121.608,23 118.500.963,95 128.121.608,23
Μικτά κέρδη 5.296.165,24 4.587.960,89 5.296.165,24 4.587.960,89
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 738.188,66 615.214,69 738.478,38 615.214,69
Κέρδη προ φόρων 744.232,15 386.035,23 742.056,04 384.891,62
Κέρδη µετά από φόρους (Α) 558.718,14 289.812,32 556.542,03 288.668,71

 -Ιδιοκτήτες Μητρικής 558.718,00 289.812,23 556.542,03 288.668,71
 -∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,14 0,09 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 558.718,14 289.812,32 556.542,03 288.668,71

 -Ιδιοκτήτες Μητρικής 558.718,00 289.812,23 556.542,03 288.668,71
 -∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,14 0,09 0,00 0,00
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) 0,0251 0,0130 0,0250 0,0130
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων 1.640.188,64 1.367.652,09 1.640.478,36 1.367.652,09

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Στην σηµείωση  (5.2γ) των ενδιάµεσων περιοδικών 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. Εντός της εξεταζόµενης περιόδου  ολοκληρώθηκε  ο φορολογικός έλεγχος της Μητρικής Εταιρείας για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008. Η θυγατρική εταιρία ολοκλήρωσε την 1η διαχειριστική της χρήση την 31/12/2008.
    Ως σχετική σηµείωση (5.22) των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
3. ∆εν κατέχονται µετοχές της Μητρικής Εταιρείας είτε από την ίδια είτε από τη θυγατρική της στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.
4. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2009 της µητρικής εταιρείας ανέρχεται σε 91 άτοµα (30/09/2008 : 82 άτοµα). Η µητρική εταιρεία  συνεργάζεται µε 85 επιχειρηµατίες οδηγούς µεταφορείς βυτιοφόρων υγρών καυσίµων
    δηµοσίας χρήσης (2008: 75 µεταφορείς βυτιοφόρων). Η θυγατρική εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
5. ∆εν 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 129.288,29, προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού ευρώ 100.000,00  και επίδικες υποθέσεις  ποσού ευρώ 1.032.592,14.
    Ως σχετικές σηµειώσεις (6.7), (6.14) και (6.15) των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
7. Επί των ακινήτων της Εταιρείας και του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
8. Για την κατάρτιση των ενδιάµεσων περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων της 30.09.2009 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2008.
9. ∆εν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες κατατάσεις  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. 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 ∆ΛΠ 24, είχαν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ                                                                                    ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  Έσοδα:   ∆εν υπάρχουν   ∆εν υπάρχουν
  Έξοδα:   ∆εν υπάρχουν   ∆εν υπάρχουν
  Απαιτήσεις:                                                                                      ∆εν υπάρχουν   ∆εν υπάρχουν
  Υποχρεώσεις:                                                                           ∆εν υπάρχουν   ∆εν υπάρχουν
  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης:     1.076.274,29 1.076.274,29
  Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης:                ∆εν υπάρχουν   ∆εν υπάρχουν
  Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης:                 21.990,45 21.990,45

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΜΑΝΑΛΗΣ 
              Α.∆.Τ.  ΑΒ 576539 Α.∆.Τ. Π 691863  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά σε ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε ευρώ)

                ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
Α.Μ.Α.Ε.  4534/06/Β/86/4 (ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -∆/ΝΣΗ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. & ΠΙΣΤΕΩΣ)

Ε∆ΡΑ : ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 5, ΒΑΡΗ  ΤΚ: 16672
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεµβρίου 2009

(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά σε ευρώ)

                             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Βάρη 26 Νοεµβρίου 2009

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. ΚΡΟΚΟΣ
Α.∆.Τ. Π 311923

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ
   Α.∆.Τ. ΑΗ  140188 

 


