
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 όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.revoil.gr

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 

καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο:  28 Μαϊου 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 54.345.171,13 54.998.258,10 22.694.398,19 23.026.395,32 Λειτουργικές δραστηριότητες 31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.958.558,23 1.971.049,80 1.958.558,23 1.971.049,80 Ζημιές προ φόρων -600.978,98 -708.330,52 -64.418,32 -311.362,16

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.083.177,72 1.091.177,52 1.083.177,71 1.091.177,51 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.812.270,07 2.900.202,41 32.312.262,07 32.400.194,41 Αποσβέσεις 1.488.795,33 1.428.366,49 738.962,49 701.878,87

Αποθέματα 2.833.084,30 4.886.098,08 2.639.397,05 4.668.629,91 Προβλέψεις -59.652,85 32.154,26 -59.652,85 32.154,26

Απαιτήσεις από πελάτες 29.298.538,83 32.358.028,39 28.988.579,93 31.569.429,49 Συναλλαγματικές διαφορές -849.063,49 26.986,62 0,00 0,00

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.343.680,30 10.330.876,83 5.874.949,26 8.771.994,82 Αποτελέσματα (έσοδα/έξοδα,κέρδη/ζημίες) επενδυτικής δραστ/τας -70.761,24 -9.274,17 -70.761,24 -9.274,17

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 99.674.480,59 108.535.691,14 95.551.322,44 103.498.871,26 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.016.131,00 863.932,90 874.536,71 772.002,66

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 2.055.306,34 2.989.884,70 2.029.232,86 2.944.555,81

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 6.312.331,71 6.904.446,88 10.754.397,26 10.818.815,58 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.693.497,44 -664.052,48 2.982.817,93 -1.083.140,82

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α) 12.996.331,71 13.588.446,88 17.438.397,26 17.502.815,58 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών ) -7.330.637,06 -1.635.526,53 -7.331.566,57 -1.512.891,54

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 10,98 11,60 0,00 0,00 Μείον :Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.034.069,36 -934.658,16 -890.568,93 -841.910,02

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 12.996.342,69 13.588.458,48 17.438.397,26 17.502.815,58            Καταβεβλημένοι φόροι 22.198,00 0,00 22.198,00 0,00

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.408.371,06 7.378.003,91 261.540,48 808.683,34 Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.428.762,19 3.034.281,09 2.428.762,19 3.034.281,09 λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.669.234,88 1.389.483,11 -1.769.219,92 692.012,89

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 39.388.903,81 38.512.927,26 37.911.082,17 37.164.779,84 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 38.452.100,84 46.022.020,40 37.511.540,34 44.988.311,41 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -812.769,57 -356.890,63 -393.202,00 -198.791,68

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 86.678.137,90 94.947.232,67 78.112.925,18 85.996.055,68 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων  & άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 7.291,99 0,00 7.291,99

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ (γ)+(δ) 99.674.480,59 108.535.691,14 95.551.322,44 103.498.871,26 Τόκοι εισπραχθέντες 88.699,61 76.360,51 86.793,46 75.542,60

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -724.069,96 -273.238,12 -306.408,54 -115.957,09

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αγορά ιδίων μετοχών  0,00 -45.267,29 0,00 -45.267,29

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.480.000,00 4.377.073,18 4.480.000,00 4.377.073,18

01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013 Εξοφλήσεις δανείων -4.576.748,34 -6.189.171,48 -4.280.840,53 -5.967.814,92

31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -723.776,33 -652.684,98 -723.776,33 -652.684,98

Κύκλος εργασιών 191.937.077,21 194.876.832,33 190.169.179,05 193.185.856,85 Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00

Μικτά κέρδη 5.403.446,00 5.290.778,74 4.841.581,08 4.666.247,29 Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -820.524,67 -2.510.050,57 -524.616,86 -2.288.694,01

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

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 415.152,07 155.602,38 810.118,39 460.640,50 και ισοδύναμα περιόδου  (α)+(β)+(γ) -3.213.829,52 -1.393.805,58 -2.600.245,32 -1.712.638,21

Ζημίες προ φόρων -600.978,98 -708.330,52 -64.418,32 -311.362,16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 6.943.819,22 4.840.346,25 5.300.502,92 3.881.776,70

Ζημίες μετά από φόρους (Α) -600.978,98 -716.925,23 -64.418,32 -319.956,87 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.729.989,70 3.446.540,66 2.700.257,60 2.169.138,49

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής -600.978,36 -716.924,60 -64.418,32 -319.956,87

 - Δικαιώματα Μειοψηφίας -0,62 -0,63 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 8.863,20 851.031,41 0,00 0,00 31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -592.115,79 134.106,18 -64.418,32 -319.956,87 Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου

 - Ιδιοκτήτες Μητρικής -592.115,16 134.106,81 -64.418,32 -319.956,87 (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα) 13.588.458,48 18.864.621,41 17.502.815,58 19.576.216,24

 - Δικαιώματα Μειοψηφίας -0,62 -0,63 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  μετά από φόρους -592.115,79 134.106,18 -64.418,32 -319.956,87

Ζημίες/Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,0269 0,0061 -0,0029 -0,0145 Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και Αγορά (πώληση) ιδίων μετοχών 0,00 -45.267,29 0,00 -45.267,29

επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 1.903.947,40 1.583.968,87 1.549.080,88 1.162.519,37 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου

(31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα) 12.996.342,69 18.953.460,31 17.438.397,26 19.210.992,08

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

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

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

3. Την 31η Μαρτίου 2014 η Μητρική Εταιρεία κατείχε 230.000 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,032% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης 0,5145 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία κτήσης 118.331,85 ευρώ. Δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής Εταιρείας   

    από τις θυγατρικές της στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.  

4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Μαρτίου 2014 του Ομίλου ανέρχεται σε 178 άτομα (31/03/2013: 167 άτομα) και της μητρικής εταιρείας  σε 101 άτομα (31/03/2013: 92 άτομα). Η μητρική  εταιρεία  συνεργάζεται με 92 επιχειρηματίες οδηγούς 

   μεταφορείς βυτιοφόρων υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσης (31/03/2013: 130 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 5.23 των ενδιάμεσων   οικονομικών καταστάσεων.  Πέρα των ανωτέρω, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή 

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

6. Τα ποσά των σωρρευμένων προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αφορούν σε: λοιπές προβλέψεις ποσού ευρώ 216.656,86, προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού ευρώ 260.000,08 και επίδικες υποθέσεις ποσού ευρώ 1.779.974,07.

    Ως σχετικές σημειώσεις (6.15), (6.16) και (6.7) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

7. Επί των ακινήτων της Μητρικής Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Η θυγατρική εταιρεία ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ για την αγορά του 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 ενδιάμεσων  οικονομικών καταστάσεων της 31.03.2014 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 περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί στην αμέσως προηγούμενη περίοδο.

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

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

11.Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου ποσού  8.863,20 ευρώ αφορούν συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ/Δολλαρίου ΗΠΑ κατά την ενοποίηση,  απο την συμμετοχή της  ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ (100% θυγατρική της ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ)

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

12. Μεταγενέστερα της κλειόμενης περιόδου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Απριλίου 2014 ενέκρινε ομόφωνα την δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι 2.228.000 μετοχές (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 230.000 αγορασμένες  από προηγούμενο   

     πρόγραμμμα) εντός περιόδου 24 μηνών ήτοι έως και 28/4/2016 με κατώτατη τιμή αγοράς 0,2 ευρώ και ανώτατη 4 ευρώ. Ως σχετική σημείωση 5.24 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

13.  Κονδύλια των συγκρίσιμων Οικονομικών Καταστάσεων πρώτου τριμήνου 2013 έχουν αναδιατυπωθεί λόγω του επαναπροσδιορισμού της ωφέλιμης ζωής των ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων της Εταιρείας από τη χρήση του 2013. Ως σχετική σημείωση 6.24 των ενδιάμεσων  

      οικονομικών καταστάσεων. 

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

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Έσοδα: 20.853,01 20.853,01

  Έξοδα:   Δεν υπάρχουν  Δεν υπάρχουν

  Απαιτήσεις:                                                                                    1.844,69 1.844,69

  Υποχρεώσεις:                                                                           Δεν υπάρχουν   Δεν υπάρχουν

  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης:     268.299,72 268.299,72

  Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης:              4.351,62 0,00

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

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΣΠΑΝΑΚΟΣ

        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ Α.Δ.Τ. AK 631338  

              Α.Δ.Τ.  ΑΒ 576539

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 περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Mαρτίου 2014

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

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)

28 Μαϊου 2014

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ  140188 

                             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


