Βάρη, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου: Οικονομικά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2021
➢ Άνοδος 9,84% στα κέρδη προ φόρων
➢ Αύξηση 2,19% της λειτουργικής κερδοφορίας

Στοιχεία Αποτελεσμάτων
( εκ.€)

Κύκλος εργασιών
Μικτό κέρδος
EBITDA
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από φόρους

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2021 30/6/2020
291,24
299,51
11,93
12,57
5,50
5,38
1,84
1,67
1,82
1,79

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2021 30/6/2020
291,23
299,51
11,91
12,57
5,54
5,38
1,88
1,67
1,87
1,79

Ανοδικά κατά 9,84% έκλεισαν τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου REVOIL το πρώτο εξάμηνο
του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα κλείνοντας στα €1,84 εκατ.
έναντι €1,67 εκατ. το 2020.
Σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων καταναλώσεων η REVOIL με επιδόσεις στα πλαίσια της
πορείας της Αγοράς, διατήρησε τα μερίδιά της, ενισχύοντας την κερδοφορία της από τη
σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους (κατά 14,7%), των εξόδων Διοίκησης
και Διάθεσης και δευτερευόντως την επίδραση της ανόδου των τιμών των αποθεμάτων κατά
τη διάρκεια του εξαμήνου.
Οι βελτιωμένες επιδόσεις του Ομίλου κατεγράφησαν σε μια περίοδο που η εγχώρια αγορά
πετρελαιοειδών επηρεάστηκε από τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που εφάρμοσε η Ελληνική
Πολιτεία μέχρι σχεδόν τα μέσα Μαΐου για την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας COVID19. Η απαγόρευση/περιορισμός των μετακινήσεων αναπόφευκτα οδήγησε σε μείωση της
ζήτησης σε καύσιμα κίνησης. Επίσης και η ζήτηση στο πετρέλαιο θέρμανσης κινήθηκε
σημαντικά χαμηλότερα από το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο που είχε καταγράψει ρεκόρ
πωλήσεων λόγω των χαμηλών τιμών και της παράτασης της περιόδου εμπορίας του
προϊόντος.
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα € 291,24 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021 από
€ 299,51 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 2,76%
αποτυπώνοντας την πτώση των πωλούμενων όγκων καυσίμων αλλά και την μεγάλη άνοδο
των διεθνών τιμών των καυσίμων στο ίδιο διάστημα. Η μέση διεθνής τιμή του πετρελαίου
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το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα 65,1 δολ./βαρέλι έναντι 42,35 δολ./βαρέλι
μέση τιμή το πρώτο εξάμηνο του 2020 εμφανίζοντας άνοδο 53,72%.
Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και
marine) του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 331 εκατ. λίτρα έναντι 392
εκατ. λίτρα το 2020 εμφανίζοντας μείωση 15,6%.
Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες κινήθηκαν χαμηλότερα, στις βενζίνες 9,7%, στο
πετρέλαιο θέρμανσης 36,4%, στο marine 2,5% ενώ οριακές ήταν οι απώλειες στο πετρέλαιο
κίνησης 0,6%.
Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα €11,93 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021,
μειωμένο κατά 5% συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού €12,57 εκατ. της
περσινής περιόδου.
Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου έκλεισαν με μικρή άνοδο 2,19% και ανήλθαν στα €5,5
εκατ. έναντι κερδών €5,38 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2020.
Σε ότι αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ήταν σαφέστατα ενισχυμένο σε σύγκριση με τα
στοιχεία του πρώτου τριμήνου. Πιο συγκεκριμένα τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 45,5% και τα
κέρδη προ φόρων κατά 24,4%, διατηρώντας την θετική πορεία του Ομίλου REVOIL σε
σύγκριση και με τα περσινά δεδομένα όπου οι αυξήσεις στο δεύτερο τρίμηνο της χρήσης
ήταν αντίστοιχα στα EBITDA 43,4% και στα κέρδη προ φόρων 14% σε σύγκριση με το Ά
τρίμηνο.
Ο Όμιλος REVOIL σε ένα περιβάλλον μειωμένων καταναλώσεων συνέχισε απερίσπαστα το
επιχειρηματικό του πλάνο, μειώνοντας περαιτέρω τα έξοδά του και το κόστος δανεισμού του
καταφέρνοντας όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να αυξήσει την κερδοφορία του.
Επιπρόσθετα στο Ά εξάμηνο της χρήσης προχώρησε σε αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων
ύψους €3,3 εκατ. συνεχίζοντας δυναμικά και το τρίτο τρίμηνο με επιπλέον αποπληρωμές
δανείων άνω των 4,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα στα πλαίσια της επέκτασής του Ομίλου στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και ακολουθώντας το σχεδιασμό του για τη λειτουργία έργων ΑΠΕ ισχύος 60
μεγαβάτ (MW) σε ορίζοντα πενταετίας, έκανε τις πρώτες του κινήσεις για την συμμετοχή
του στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός φωτοβολταικού πάρκου (3,34 MW – συμμετοχή
90%) και δύο αιολικών πάρκων (18MW και 13,2MW – συμμετοχή 75% και 50% αντίστοιχα).
Για τον Όμιλο το τρίτο τρίμηνο της χρήσης εξελίσσεται σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με
το αντίστοιχο περσινό, με την πορεία του τουρισμού να κινείται ικανοποιητικά και τη ζήτηση
σταδιακά να επανέρχεται σε υψηλότερα επίπεδα ανεβάζοντας τις προσδοκίες για ένα
συνολικά καλύτερο δεύτερο εξάμηνο.
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Η πορεία του δευτέρου εξαμήνου εκτός από την εξέλιξη της πανδημίας στη Χώρα που θα
καθορίσει τις αποφάσεις για την υιοθέτηση ή μη νέων περιοριστικών μέτρων θα επηρεασθεί
και από τη ζήτηση σε πετρέλαιο θέρμανσης από την περίοδο του Οκτωβρίου που συνδέεται
με τις καιρικές συνθήκες και την τιμή πώλησης του προϊόντος.
Τα Στοιχεία & Πληροφορίες του πρώτου εξαμήνου 2021 μαζί με την Εξαμηνιαία 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 Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου 2021.
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