Δελτίο Τύπου : Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2020
•

Υψηλές αντοχές στους κραδασμούς της πανδημίας

•

Άνοδος EBITDA και Κερδών προ φόρων

Στοιχεία Αποτελεσμάτων ( εκ.€)
Κύκλος εργασιών
EBITDA
Κέρδη προ φόρων

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2020
2019
560,50
700,29
10,61
10,49
3,65
2,84

Σημαντική άνοδο κατά 28,5% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας REVOIL
Α.Ε.Ε.Π. το 2020 κλείνοντας στα 3,65 εκατ. ευρώ έναντι € 2,84 εκατ. το 2019.
Σε μία ιδιαίτερη χρονιά λόγω της πανδημίας, με τα lockdowns και τους περιορισμούς στις
μετακινήσεις να περιορίζουν την ζήτηση σε καύσιμα κίνησης, η Εταιρία ενίσχυσε την
κερδοφορία της με την προώθηση προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια, την μείωση
λειτουργικών εξόδων και τη σημαντική υποχώρηση του χρηματοοικονομικού κόστους.
Οι πωλήσεις της Εταιρίας λόγω της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών των καυσίμων
έκλεισαν με πτώση κοντά στο 20% στα 560,50 εκατ. ευρώ έναντι 700,29 εκατ. το 2019.
Η διεθνής μέση τιμή του πετρελαίου διαμορφώθηκε στα 43,40 δολ./βαρέλι, χαμηλότερα
κατά 32,08% από την αντίστοιχη μέση τιμή το 2019 (63,90 δολ./βαρέλι).
Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της Εταιρίας ανήλθαν στα 719,8 εκατ.
λίτρα, έναντι 737,8 εκατ. λίτρα το 2019, εμφανίζοντας μικρή πτώση 2,44%.
Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης κατέγραψαν άνοδο 14,6%
περίπου, οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης κινήθηκαν στα περυσινά επίπεδα, ενώ απώλειες
9,4% εμφάνισαν οι πωλήσεις marine και 14,77% οι βενζίνες.
Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν οριακά υψηλότερα στα € 10,61 εκατ. έναντι €10,49 εκατ.
το 2019.
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, η Εταιρία έκλεισε με κέρδη €3,3 εκατ. από
κέρδη €3 εκατ. τη χρήση του 2019.
Παράλληλα, η Εταιρία μέσα στο 2020 προχώρησε σε αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων
ύψους €4 εκατ. περίπου.
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To 2020 ήταν μία εντελώς διαφορετική χρονιά από τις προηγούμενες, καθώς και για τον
κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών ένας εξωγενής παράγοντας η πανδημία και οι προεκτάσεις
της επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την πορεία του. Το τελικό πρόσημο είναι αρνητικό σε
μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από διψήφιες απώλειες στις πωλήσεις καυσίμων κίνησης
απόρροια των περιορισμών στις μετακινήσεις και των lockdowns και σημαντικά καλύτερες
επιδόσεις στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης λόγω των χαμηλών τιμών.
Η REVOIL στηριζόμενη στην σημαντική αύξηση των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης
κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις χαμηλές πωλήσεις στα καύσιμα κίνησης κλείνοντας τη χρονιά
με επιδόσεις καλύτερες της αγοράς, αυξάνοντας τα μερίδιά της, ενώ και η κερδοφορία της
έκλεισε υψηλότερα.
Η επιδείνωση της εξέλιξης της πανδημίας τους πρώτους μήνες του 2021 οδήγησε σε νέο
καθολικό Lockdown με τις επιπτώσεις να έχουν επηρεάσει τον κλάδο στις πωλήσεις
καυσίμων κίνησης. Η Εταιρία με πορεία καλύτερη της αγοράς διατηρείται σε θετικό έδαφος
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.
Η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, η πορεία των εμβολιασμών, η εξέλιξη της
τουριστικής περιόδου καθώς και η ζήτηση σε πετρέλαιο θέρμανσης από την περίοδο του
Οκτωβρίου θα επηρεάσουν τις επιδόσεις της Εταιρίας τους επόμενους μήνες και μέχρι το
κλείσιμο του έτους.
Σε κάθε περίπτωση η REVOIL υλοποιεί το επιχειρηματικό της πλάνο και στοχεύει στην
αύξηση των μεριδίων της στην συνολική πίτα της αγοράς με την προσέλκυση νέων
πρατηρίων στο δίκτυό της με ποιοτικά χαρακτηριστικά, την περαιτέρω ανάπτυξη των
πωλήσεων των premium καυσίμων και των καυσίμων για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία, ενώ
παράλληλα ξεκίνησε και μία νέα δραστηριότητα στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας με στόχο να λειτουργεί σε βάθος πενταετίας έργα ΑΠΕ ισχύος 60 μεγαβάτ (MW).
Η είσοδος στις ΑΠΕ είναι μακροπρόθεσμου ορίζοντα σε ένα κλάδο χαμηλού ρίσκου και
σταθερών γενικά αποδόσεων.
Να σημειωθεί ότι η REVOIL το 2020 δημοσιεύει και ενοποιημένα στοιχεία με τις Εταιρείες
που ενοποιούνται να έχουν συσταθεί προς το τέλος της χρήσης και να μην έχουν έσοδα από
δραστηριότητα.
Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσης 2020 μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.revoil.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του
Χ.Α. της Μεγάλης Τρίτης 27 Απριλίου 2021.

