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Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο:  27 Μαρτίου 2015 Ρούσσος Γ. Ευάγγελος : Πρόεδρος Δ.Σ. & Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Ε. Ρούσσος : Αντιπρόεδρος & Μη Εκτελεστικό Μέλος , 

Νόμιμος Ελεγκτής: Χαράλαμπος Πετρόπουλος  Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12001 Γεώργιος Ε. Ρούσσος :Δ/νων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος , Καρράς Τ. Κων/νος : Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ελεγκτική Εταιρεία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. Κονάρης Γ.Δημοσθένης : Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Βακόνδιος Α.Γεώργιος : Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη Στεργιόπουλος Π. Κων/νος :  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 60.240.657,18 54.998.258,10 26.323.929,82 23.026.395,32 Λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.894.425,55 1.971.049,80 1.894.425,55 1.971.049,80 Ζημιές προ φόρων -2.733.099,07 -3.909.016,87 -1.095.201,39 -1.867.984,50

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.065.514,13 1.091.177,52 1.065.514,12 1.091.177,51 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.680.949,89 2.900.202,41 32.180.941,89 32.400.194,41 Αποσβέσεις 6.046.934,81 5.749.293,33 3.010.233,15 2.848.800,27

Αποθέματα 3.817.531,92 4.886.098,08 3.628.614,01 4.668.629,91 Προβλέψεις 46.857,14 171.605,77 46.857,14 171.605,77

Απαιτήσεις από πελάτες 30.678.331,98 32.358.028,39 30.190.903,90 31.569.429,49 Συναλλαγματικές διαφορές 53.750,26 -25.494,68 0,00 0,00

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.344.453,49 10.330.876,83 4.364.932,17 8.771.994,82 Αποτελέσματα (έσοδα/έξοδα,κέρδη/ζημίες) επενδυτικής δραστ/τας -37.001,00 -17.945,46 -37.001,00 -9.339,49

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 105.721.864,14 108.535.691,14 99.649.261,46 103.498.871,26 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.446.408,83 4.296.375,43 3.984.624,81 3.775.901,53

Πλέον /( μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 6.684.000,00 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.068.566,16 1.896.414,46 1.040.015,90 1.907.297,66

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 7.390.949,70 6.904.446,88 9.691.139,48 10.818.815,58 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.182.952,78 -2.401.063,03 1.304.646,53 -2.103.849,16

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α) 14.074.949,70 13.588.446,88 16.375.139,48 17.502.815,58 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών ) -5.653.778,65 6.624.203,20 -5.273.503,54 6.262.470,95

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 14,71 11,60 0,00 0,00 Μείον :Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -4.653.353,14 -4.602.507,00 -4.183.970,10 -4.078.333,83

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 14.074.964,41 13.588.458,48 16.375.139,48 17.502.815,58            Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 -17.093,67 0,00 -17.093,67

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 24.119.877,37 7.378.003,91 16.993.611,00 808.683,34 Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.187.724,17 3.034.281,09 1.187.724,17 3.034.281,09 λειτουργικές δραστηριότητες (α) 768.238,13 7.764.771,48 -1.203.298,50 6.889.475,53

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 26.802.410,06 38.512.927,26 26.225.670,43 37.164.779,84 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 39.536.888,13 46.022.020,40 38.867.116,38 44.988.311,41 Απόκτηση θυγατρικών συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -26.582,70 0,00 -26.582,70 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 91.646.899,73 94.947.232,67 83.274.121,98 85.996.055,68 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -7.155.744,80 -2.237.380,79 -6.316.099,24 -2.078.073,36

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ (γ)+(δ) 105.721.864,14 108.535.691,14 99.649.261,46 103.498.871,26 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων  & άϋλων παγίων στοιχείων 24.592,00 35.404,00 24.592,00 35.404,00

Τόκοι εισπραχθέντες 329.972,53 249.418,52 322.373,52 245.719,25

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -6.827.762,96 -1.952.558,27 -5.995.716,42 -1.796.950,11

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αγορά ιδίων μετοχών  -1.800,40 -46.542,58 -1.800,40 -46.542,58

01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 16.184.927,66 20.443.388,50 16.184.927,66 20.443.388,50

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 Εξοφλήσεις δανείων -12.080.829,44 -22.029.052,64 -10.939.109,41 -21.148.521,77

Κύκλος εργασιών 733.889.393,13 782.066.420,05 725.095.885,29 773.678.136,51 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -2.734.075,27 -2.922.123,35 -2.734.075,27 -2.922.123,35

Μικτά κέρδη 22.758.604,80 21.719.113,52 19.858.908,36 19.448.514,68 Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.368.222,55 -4.554.330,07 2.509.942,58 -3.673.799,20

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.713.309,76 387.358,56 2.889.423,42 1.907.917,03 και ισοδύναμα χρήσης  (α)+(β)+(γ) -4.691.302,29 1.257.883,15 -4.689.072,34 1.418.726,22

Ζημίες προ φόρων -2.733.099,07 -3.909.016,87 -1.095.201,39 -1.867.984,50 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 6.098.229,39 4.840.346,25 5.300.502,92 3.881.776,70

Ζημίες μετά από φόρους (Α) -2.752.976,24 -3.968.969,48 -1.098.745,39 -1.919.331,86 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.406.927,10 6.098.229,39 611.430,58 5.300.502,92

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής -2.752.979,35 -3.968.971,02 -1.098.745,39 -1.919.331,86

 - Δικαιώματα Μειοψηφίας 3,11 1,54 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 3.241.282,58 -1.260.650,87 -27.130,31 -107.526,22

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 488.306,34 -5.229.620,35 -1.125.875,70 -2.026.858,08 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής 488.303,23 -5.229.621,89 -1.125.875,70 -2.026.858,08 Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης

 - Δικαιώματα Μειοψηφίας 3,11 1,54 0,00 0,00 (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα) 13.588.458,48 18.864.621,40 17.502.815,58 19.576.216,24

Ζημίες/Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) 0,0222 -0,2372 -0,0511 -0,0919 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  μετά από φόρους 488.306,34 -5.229.620,35 -1.125.875,70 -2.026.858,08

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και Αγορά (πώληση) ιδίων μετοχών -1.800,40 -46.542,58 -1.800,40 -46.542,58

επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 7.760.244,57 6.136.651,89 5.899.656,57 4.756.717,30 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης

(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) 14.074.964,41 13.588.458,48 16.375.139,48 17.502.815,58

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

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

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Μητρική Εταιρεία και  τις  θυγατρικές που ενοποιούνται αναφέρονται στη σημείωση (5.25) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Την 31η Δεκεμβρίου 2014 η Μητρική Εταιρεία κατείχε 237.130 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,064% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης 0,5066 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία κτήσης 120.132,25 ευρώ. Δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής Εταιρείας   

    από τις θυγατρικές της στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.  

4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 του Ομίλου ανέρχεται σε 184 άτομα (31/12/2013: 170 άτομα) και της μητρικής εταιρείας  σε 106 άτομα (31/12/2013: 98 άτομα). Η μητρική  εταιρεία  συνεργάζεται με 94 επιχειρηματίες οδηγούς 

   μεταφορείς βυτιοφόρων υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσης (31/12/2013: 105 μεταφορείς βυτιοφόρων).  

5. Το Ελληνικό Δημόσιο καταλόγισε στην Εταιρεία αναδρομικά φορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού ύψους €3,8 εκατομμυρίων περίπου, για πραγματοποιηθείσες το έτος 2009 πωλήσεις/εξαγωγές ενεργειακών αγαθών προς εταιρείες με έδρα σε κράτος μέλος της ΕΚ

    υπό το καθεστώς ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Η REVOIL αναμένει βάσιμα την ολοσχερή ακύρωσή τους, δεδομένου ότι οι σχετικές φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν ήδη καταλογιστεί στις αλλοδαπές εταιρείες που εισήγαγαν τα προιόντα της από το κράτος μέλος

    της παραλαβής και οι οποίες είναι οι μόνες υπεύθυνες προς την απόδοση και καταβολή των σχετικών φόρων. Ως σχετική σημείωση 5.25 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  Πέρα των ανωτέρω, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή 

    διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

6. Τα ποσά των σωρρευμένων προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αφορούν σε: προβλέψεις αποζημείωσης προσωπικού ευρώ 249.233,67 , προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού ευρώ 340.000,12 και επίδικες υποθέσεις ποσού ευρώ 1.330.937,13.

   Ως σχετικές σημειώσεις (6.16), (6.17) και (6.8) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

7. Επί των ακινήτων της Μητρικής Εταιρείας την 31.12.2014 υφίστανται συνολικά υποθήκες - προσημειώσεις προς εξασφάλιση Ομολογιακών Δανείων ύψους 25,73 εκατ. ευρώ. Η θυγατρική εταιρεία ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ για την αγορά του φορτηγού πλοίου της BLUE BALANCE,  

    έχει προχωρήσει μέσω των πλοιοκτητριών θυγατρικών της LYRICS και ERMOUPOLIS στην σύναψη δανείου με εγγυήσεις τo σύνολο των πλοίων της.

8. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2013.

9. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

    Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από χρήση σε χρήση.

10.Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις άλλου Ομίλου. 

11.Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου ποσού 3.241.282,58 ευρώ αφορούν κυρίως συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ/Δολλαρίου ΗΠΑ κατά την ενοποίηση,  απο την συμμετοχή της  ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ (100% θυγατρική της ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ)

     στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της  εταιρειών LYRICS Navigation LTD , SYRA Navigation LTD, ERMOUPOLIS Navigation LTD και REV MARITIME LTD. 

12. Την 29η Σεπτεμβρίου 2014 η Μητρική Εταιρεία, σε εκτέλεση των από 2/7/2014 και 18/9/2014 αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της και των από 24/9/2014 αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη στην υπογραφή συμβάσεων για τη σύναψη 

     δύο Κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων Ομολογιακών Δανείων ύψους 13,95 και 4,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα με τις τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ALPHA BANK LONDON LTD. Ως σχετική σημείωση 6.14 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

13. Μεταγενέστερα της κλειόμενης χρήσης,  η 100% θυγατρική της REVOIL ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ προχώρησε σε νέες ναυλώσεις των φορτηγών πλοίων της BLUE ETERNITY και BLUE BALANCE με διάρκεια ναύλωσης τέσσερις με έξι μήνες και τρεις με πέντε μήνες αντίστοιχα και ημερήσιο

     έσοδο 8.700 USD και 6.750 USD αντίστοιχα. Ως σχετική σημείωση 5.26 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

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

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Έσοδα:   Δεν υπάρχουν 55.850,00

  Έξοδα:   Δεν υπάρχουν  Δεν υπάρχουν

  Απαιτήσεις:                                                                                      Δεν υπάρχουν   Δεν υπάρχουν

  Υποχρεώσεις:                                                                           Δεν υπάρχουν   Δεν υπάρχουν

  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης:     1.046.388,40 1.001.069,13

  Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης:                Δεν υπάρχουν   Δεν υπάρχουν

  Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης:                     Δεν υπάρχουν   Δεν υπάρχουν

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΣΠΑΝΑΚΟΣ

              Α.Δ.Τ.  ΑΒ 576539 Α.Δ.Τ. ΑΗ  140188 Α.Δ.Τ. AΕ 623644 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 116474601000 (ΠΡΩΗΝ  Α.Μ.Α.Ε.  4534/06/Β/86/4)  ΕΔΡΑ : ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5, ΒΑΡΗ  ΤΚ: 16672 

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

                                 (Δημοσιευμένα βάση του Κ.Ν.2190, Άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Eταιρείας ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ και των ενοποιημένων στοιχείων

του Ομίλου.Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη ,πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

                             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


