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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση  των μετόχων της εταιρείας 

ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας, 
σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Οικονομικές καταστάσεις, που προβλέπονται από 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της  εταιρικής χρήσης που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013. 
  
Την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρείας αποφάσισε τη τροποποίηση του Καταστατικού της για την επέκταση των  
δραστηριοτήτων της στο τομέα της εκμετάλλευσης βιοκαυσίμων και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε το άρθρο 1 περί επωνυμίας 
και διακριτικού  τίτλου ώστε αυτή να απεικονίζει τη νέα δραστηριότητα της 
εταιρείας και το άρθρο 2 περί σκοπού με την προσθήκη νέας παραγράφου που να 
περιγράφει την ανωτέρω δραστηριότητα. Συνεστήθη Ανώνυμη Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ» και 
διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΙΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.».  
Στο  σκοπό της εταιρείας προστέθηκε  η παραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια, διάθεση 
και εμπορία βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων. 
Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
και μετά από σχετική αίτησή της Εταιρείας της χορηγήθηκε η άδεια εμπορίας 
βιοκαυσίμων-βιοντίζελ. Η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στην κατανομή βιοκαυσίμων 
για το 2013 σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ. 1452 της 14ης Ιουνίου 2013.   
 
Η Εταιρεία ολοκλήρωσε την χρήση 2013 με κύκλο εργασιών 1.387.810,20 ευρώ ο 
οποίος προήλθε αποκλειστικά από την κατανομή βιοκαυσίμων του Ιουνίου 2013.   
Το 2012 η Εταιρεία δεν είχε εμπορική δραστηριότητα.  
 
Η χρήση του 2013 ολοκληρώθηκε με κέρδη μετά από φόρους ποσού 23.338,94 
ευρώ έναντι κερδών ποσού 2.060,90 ευρώ το 2012.Η πρόταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που είναι αρμόδια 
να αποφασίσει, είναι η μη διανομή των καθαρών κερδών της εταιρείας στους 
δικαιούχους – μετόχους της αλλά η μεταφορά αυτών εις νέον. 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31.12.2013 ανέρχονταν στο ποσό των 
ευρώ 23.424,16 έναντι 145.450,95 ευρώ την 31.12.2012.  
 
Με  βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή  
Λογιστή καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013, 
που επισυνάπτονται, θεωρούμε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για να προχωρήσετε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 
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χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 και στην απαλλαγή του Διοικητικού 
Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.  
 
 
                  Βάρη  26 Μαρτίου 2014 
Με τιμή, 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  
ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ  
 
 
 
Ο Πρόεδρος  
 
 
 
Ευάγγελος Γ. Ρούσσος 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους  της Ανώνυμης Εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ   

 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ 

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης  της 

31
ης

 Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος , μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 

τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, 

καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση 

και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό 

την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 

εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων 

που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ 

κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές 

της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα 

πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

 

Χαράλαμπος Πετρόπουλος 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 12001  
 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

 Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 
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ΕΤΗΣΙΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 
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Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώΠΟΠΟ   31.12.2013 31.12.2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
στοιχεία 

 
5.1. 

 
0,01 

 
0,01 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.2. 0,01 0,01 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

  
0,02 

 
0,02 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Πελάτες  788.598,47 0,00 

Λοιπές απαιτήσεις 5.3. 35.224,85 4.985,97 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 5.4. 23.424,16 145.450,95 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 
  

847.247,48 
 

150.436,92 

Σύνολο Ενεργητικού  847.247,50 150.436,94 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 5.5. 150.000,00 150.000,00 

Λοιπά αποθεματικά  5.6. 1.295,40 113,47 

Αποτελέσματα εις νέον  21.984,00 -172,85 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  173.279,40 149.940,62 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Σύνολο μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 

  

0,00 

 

0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 5.7. 660.908,30 496,32 

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος 
 

5.13. 
               

13.059,80 
                                      

0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 

 

673.968,10 496,32 

Σύνολο Παθητικού  847.247,50 150.436,94 
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Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 

 
Χρήσεως 1.1.2013-31.12.2013 

 

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώΠΟΠΟ    

1/1/2013 
31/12/2013 

1/1/2012 
31/12/2012 

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)   1.387.810,20  0,00  

Κόστος πωλήσεων   -1.255.705,49  0,00  

Μικτό κέρδος   132.104,71  0,00  

 

Άλλα έσοδα  5.8 0,00  0,00 

Έξοδα διοικήσεως 5.9. -82.394,24 -4.726,94 

Άλλα έξοδα 5.11 -193,08 -527,82 

Κόστος Χρηματοοικονομικό  5.12. -17.573,20 7.458,04 

Κέρδη χρήσεως προ φόρων   31.944,19 2.203,28 

Φόροι Εισοδήματος   -8.508,00 142,38 

Λοιποί φόροι  -97,25 0,00 

Κέρδη χρήσεως μετά φόρων    23.338,94 2.060,90 

Καθαρά κέρδη χρήσεως    23.338,94 2.060,90 

Κατανέμονται σε:     

Μετόχους μητρικής εταιρείας   0,00 0,00 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή σε ευρώ   1,56 0,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 11 

    Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 

( ΧΡΗΣΗ: 1/1/2013  -  31/12/2013) 
 

Ποσά εκφρασμένα σε 
ευρώΠΟΠΟ   

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά την 01.01.13 150.000,00 113,47 -172,85 149.940,62 

Σχηματισμός Τακτικού 
Αποθεματικού   1.181,93  1.181,93 

Αποτελέσματα χρήσεως     22.156,85 22.156,85 

Υπόλοιπο κατά την 31.12.13 150.000,00 1.295,40 21.984,00 173.279,40 

 
 
 
 
 
 

 
      Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 
 

( ΧΡΗΣΗ: 1/1/2012  -  31/12/2012) 
 

 
 

Ποσά εκφρασμένα σε 
ευρώΠΟΠΟ   

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά την 01.01.12 150.000,00 106,11 -2.233,75 147.872,36 

Σχηματισμός Τακτικού 
Αποθεματικού   7,36  7,36 

Αποτελέσματα χρήσεως     2.060,90 2.060,90 

Υπόλοιπο κατά την 31.12.12 150.000,00 113,47 -172,85 149.940,62 
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  Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
( ΧΡΗΣΗ: 1/1/2013  -  31/12/2013) 

 

  31.12.2013 31.12.2012  

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη προ φόρων 31.944,19 2.203,28  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:      

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη) 0,00 0,00  

Αποσβέσεις 0,00  0,00   

Τόκοι(διαφορά χρεωστ./πιστωτ.) & συναφή έξοδα/έσοδα 17.573,20  -7.458,04   

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -818.837,35  -661,00   

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 664.866,46  -7,93  

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -17.573,20 -16,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -122.026,79  -5.939,69 

 

Επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00  0,00  

Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 7.474,04   

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 0,00  7.474,04  

 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 0,00  0,00  

 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -122.026,79  1.534,35  

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 145.450,95   143.916,60    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 23.424,16  145.450,95   
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
 

1. Γενικές πληροφορίες 
 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΙΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» συστάθηκε την 4 

Ιουνίου 2007. Κατά την σύστασή της η εταιρεία είχε την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «REVOIL REAL 

ESTATE». Τον Ιανουάριο του 2013 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

αποφάσισε τη τροποποίηση του Καταστατικού της για την επέκταση των  

δραστηριοτήτων της στο τομέα της εκμετάλλευσης βιοκαυσίμων και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση 

τροποποιήθηκε το άρθρο 1 περί επωνυμίας και διακριτικού  τίτλου ώστε αυτή να 

απεικονίζει τη νέα δραστηριότητα της εταιρείας και το άρθρο 2 περί σκοπού με την 

προσθήκη νέας παραγράφου που να περιγράφει την ανωτέρω δραστηριότητα. 
Σύμφωνα με την τροποποίηση του καταστατικού σκοπός της εταιρείας είναι  η 
παραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια, διάθεση και εμπορία βιοκαυσίμων ή άλλων 
ανανεώσιμων καυσίμων. Η χονδρική και λιανική εμπορία, η εισαγωγή και εξαγωγή 
εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως βιοκαυσίμων ή άλλων μορφών 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, υγρών καυσίμων, λιπαντικών, φυσικού αερίου, 
υγραερίων, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων.  
Η εταιρεία στη παρούσα φάση ασχολείται αποκλειστικά με την εμπορία Βιοντήζελ 
μέσα από την επίσημη κατανομή του ΥΠΕΚΑ και στοχεύει στην εξασφάλιση της 
μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας από το διανεμόμενο βιοντήζελ. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της REVOIL Α.Ε.Ε.Π., εισηγμένης στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών.  
Σαν σημεία διακίνησης η εταιρεία χρησιμοποιεί δύο από τις εγκαταστάσεις της 
μητρικής REVOIL, στη Νέα Καρβάλη Καβάλας και τον Ασπρόπυργο Αττικής. 

Η έδρα της βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της μητρικής REVOIL Α.Ε.Ε.Π., στον 
Δήμο Βάρης επί της οδού Καποδιστρίου 5, Τ.Κ. 166-72. 
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
26.3.2014. 
 
2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την εταιρία 
κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 
 
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσης από 
Ιανουάριο του 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. 
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Όλα τα αναθεωρημένα η νεοεκδοθέντα Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν 
εφαρμογή στην εταιρία τα οποία ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2013, 
λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων  
 
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η 

Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των 

νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2013 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Παρουσίαση  
των  στοιχείων  των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις 

οικονομικές οντότητες να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην 

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο ομάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά 

είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη 

περίοδο . Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία 

επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος – Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση  
υποκείμενων  περιουσιακών  στοιχείων» 
Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο 

που σχετίζεται με ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει 

να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω 

πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να εκτιμηθεί κατά πόσο η 

ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό 

στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 

Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την 

εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί 

υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 
Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την 
επιλογή που επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που 
προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα (προγράμματα καθορισμένων 
παροχών - «μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις 
αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν 
τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το 
κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα χρήσης και 



 15 

τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 
19  απαιτεί αναδρομική εφαρμογή και δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία.  

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς – Σοβαρός  υπερπληθωρισμός  και  άρση  
καθορισμένων ημερομηνιών  για  υιοθετούντες  για  πρώτη  φορά» 
Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε 
τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά 
εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και το λειτουργικό της νόμισμα είναι νόμισμα 
υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ημερομηνία 
μετάβασης οι συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες 
έχουν «ομαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την «ομαλοποίηση» 
του νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία  μετάβασης στα ΔΠΧΑ και 
να χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων αυτών 
στον ισολογισμό έναρξης. Στην περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του 
νομίσματος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να 
παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 μηνών. Επίσης 
καταργούνται οι συγκεκριμένες ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει 
το πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη παύση 
αναγνώρισης και την αποτίμηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, 
των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη 
φράση «ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ». 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 
αναφοράς-Κρατικά Δάνεια» 
Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε 
τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των 
ΔΠΧΑ, μία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των 
ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την 
ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά 
συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το 
γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της 
αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί 
και αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΑ, η 
εταιρία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της 
μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο με βάση τα προηγούμενα 
λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ 
δύναται να εφαρμόσει αναδρομικά τα ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα 
κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, με την 
προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ημερομηνία 
αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και 

τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη 

χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε 

περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το 

ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά 

με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 

ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. 

Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και 

όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει σημαντική επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο 
επιφανείας» 
Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από 

τη δραστηριότητα απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες 

επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε μεταλλευτικά κοιτάσματα.  

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος 
ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) 
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012 
Cycle), εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι 
τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 
την 1 Ιανουαρίου 2013.  Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 
αναφοράς» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το 
ΔΠΧΑ 1 περισσότερες από μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
Επίσης μία οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε 
την ημερομηνία μετάβασης είτε από μία προγενέστερη ημερομηνία. 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική 
πληροφόρηση όταν μια οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί 
απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι μια οικονομική 
οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που 
καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να 
εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά 
μπορεί να ταξινομηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν 
συναντούν τον ορισμό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
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ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που 
σχετίζεται με διανομές προς τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής 
θέσης. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 
την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία.    
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν 
εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 
Ιανουαρίου 2014. Η  Εταιρεία  δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα 
και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 
(Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός 
χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων» 
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά 
με τον συμψηφισμό ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις .  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2015. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 που 
εκδόθηκαν το Νοέμβριο 2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη 
του ΔΛΠ 39 που σχετίζονται με την ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων. Το Νοέμβριο του 2013, το ΣΔΛΠ πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις 
απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθμισης. Σε  επόμενη φάση του 
έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την απομείωση των 
χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν μπορεί να 
εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από 
την 1 Ιανουαρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2015. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την 
τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 με  την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο 
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γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα 
έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες  
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 
«Ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 
και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και τροποποίησε 
τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές  οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
συγγενείς επιχειρήσεις και  κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω 
τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 
και εφαρμόζονται υποχρεωτικά το  αργότερο,  από  την  ημερομηνία έναρξης του 
πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου 2014 ή μετά από 
αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν 
και τα πέντε. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης τους 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι 
οι εξής: 

ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  

οικονομικές  καταστάσεις» .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 

περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 

επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η 

οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο 

απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να 

λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα».  

ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά 
το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι 
να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της 
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, 
όπως αυτές ορίζονται στο ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα  υπό κοινό έλεγχο». 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 
Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή 

περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης 

που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού 

σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την 

έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονομική 

οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
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της εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.  

ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 

«Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές 

από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των 

από κοινού συμφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών 

περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η 

μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες 

σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού 

ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν 

που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο 

παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 

συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» 
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής 
οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες 
επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη 
φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού 
συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία 
οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 
στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης 
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν 
επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη μετάβαση  στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 
ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση 
μόνο στην αμέσως προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που 
σχετίζονται με μη  ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι 
τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για 
περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις έχουν 
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.  

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις 
Εταιρείες Επενδύσεων  
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  
παρέχουν μια εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες 
Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν 
τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που επιμετράται στην 
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εύλογη αξία με τις μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές 
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 
Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια 
υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη 
σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία 
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία 
δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -
Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία» 
Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το 
ανακτήσιμο ποσό των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό 
βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2014. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση  στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» -
Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης» 
Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της  λογιστικής αντιστάθμισης σε μια 
κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, 
ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως 
αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να  έχει 
επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από 
εργαζόμενους» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που 
συνδέονται με την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. 
Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι 
ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον 
Δεκέμβριο του 2013 δύο κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα 
πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
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Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012  

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 
Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των 
«συνθηκών αγοράς» και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και 
τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των 
«προϋποθέσεων κατοχύρωσης» 

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως 
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού. 

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης 
στην εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. 
Διευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των 
περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία 
της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του 
ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι 
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται 
επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της 
προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό. 

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων 
αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο 
που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 

Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού 
διοικητικού στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της 
αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της 
οικονομικής οντότητας. 

Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 
αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο 
που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 
αναφοράς 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  
ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή 
αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση 
ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια 
οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες 
τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ. 

Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη 
λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές 
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του 
χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες 
τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, ή το ΔΠΧΑ 9 
Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο 
ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση. 

Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί 
τον ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 
Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων 
ξεχωριστά. 
 
2.2. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Ως επιχειρηματικός τομέας θεωρείται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και 
λειτουργιών προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία 
υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 
επιχειρηματικών κινδύνων. Ως γεωγραφικός τομέας θεωρείται μια γεωγραφική 
περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε 
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα της εμπορίας βιοκαυσίμων. 
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2.3. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  
 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Η αξία 
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επίλεκτες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των 
ενσωμάτων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα 
εισρεύσουν στην εταιρία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι 
γενόμενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές) 
αποτιμήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις. 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται 
σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 
τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τμήματος που 
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα  
αποτελέσματα. 
Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις ωφέλιμες ζωές λόγω του είδους των 
δραστηριοτήτων της εταιρίας. 
Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιμες ζωές καταστούν 
μικρότερες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις ή θα μειώσει τις αξίες των 
παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον 
στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν. 
 
2.4. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν 
αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους σε κάθε 
ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. 
Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκειται και 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 αξία χρήσεως. 
Για την εκτίμηση των ζημιών απομειώσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται 
στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι ζημιές 
απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 
 
2.5. Αποθέματα 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
2.6. Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Δεν υπάρχουν 
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2.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και 
τις καταθέσεις όψεως. 
 
2.8. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλια. Άμεσα κόστη για την έκδοση 
μετοχών εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως 
κεφαλαίου, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της Διαφοράς υπέρ το άρτιο. 
Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών. Η αξία 
κτήσεως των ιδίων μετοχών, μειωμένης με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει 
περίπτωση), εμφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, μέχρις 
ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση 
ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο 
εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια 
κεφάλαια. 
 
2.9. Δανεισμός 
 
Δεν υπάρχει. 
 
2.10. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 
Δεν υπάρχει. 
 
2.11. Παροχές στο προσωπικό 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
2.12. Μισθώσεις 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
2.13. Διανομή μερισμάτων 
 
Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής 
τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση που είναι η κατά νόμο 
αρμόδια να τα χορηγεί. 
 
3. Διαχείριση και παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Δεν υπάρχει. 
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση 
τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται 
εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και 
παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν υπάρχουν 
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν τις 
ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες. 
 
5.  Αναλυτικά Στοιχεία επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
5.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα παγία περιουσιακά στοιχεία 
 
Η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, 
έχουν ως παρακάτω: 
 
Αξία κτήσης 

 

 

Υπόλοιπο κτήσης 31.12.12 
Προσθήκες 01.01-31.12.2013 
Μειώσεις 01.01-31.12.2013 
Υπόλοιπο κτήσης 31.12.13 

 840,00  
0,00 
0,00 

840,00 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  31.12.12 
Αποσβέσεις 01.01 - 31.12.2013 
Μείωση Αποσβέσεων 01.01 - 31.12.2013 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  31.12.13 

 -839,99 
0,00 
0,00 

-839,99 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2012 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2013 

 0,01 
0,01  

 
   

5.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αφορά λογισμικά 
προγράμματα και έχει όπως παρακάτω: 
 
Αξία κτήσης  

Υπόλοιπο κτήσης 31.12.12 
Προσθήκες 01.01-31.12.2013 
Μειώσεις 01.01-31.12.2013 
Υπόλοιπο κτήσης 31.12.13 

1.382,00 
0,00 
0,00 

1.382,00  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  31.12.12 
Αποσβέσεις 01.01 - 31.12.2013 
Μείωση Αποσβέσεων 01.01 - 31.12.2013 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  31.12.13 

-1.381,99 
0,00 
0,00  

-1.381,99 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2012 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2013 

0,01 
0,01  
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5.3 Λοιπές απαιτήσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
 
 

 31.12.13 31.12.12 
Καταθέσεις όψεως 303,28 15.450,95 

Καταθέσεις προθεσμίας 23.120,88 130.000,00 

Σύνολο 23.424,16 145.450,95 

   
 
5.5. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Αριθμός ονομαστικών μετοχών 15.000 τεμαχίων ονομαστικής αξίας €10,00 έκαστη. 
Το μετοχικό κεφάλαιο €150.000,00 είναι πλήρως καταβεβλημένο 
 
 
5.6. Λοιπά αποθεματικά 
               

     31.12.13                 31.12.12 
Τακτικό αποθεματικό   1.295,40                    113,47 

Σύνολο   1.295,40                  113,47 
  
5.7. Προμηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή 
Λογαριασμού 

31.12.13 31.12.12 

Φ.Π.Α λοιποί 
φόροι 

28.553,34 4.389,68 

Έξοδα που 
αφορούν την 
επόμενη χρήση 
Προκαταβολή 
εισοδήματος.                                                           

 
 

420,00 
 

6.251,51 

596,29 

   

Σύνολο 35.224,85 4.985,97 

  

 31.12.13 31.12.12 
Προμηθευτές & 

λοιπές 
υποχρεώσεις 673.968,10 496,32 

Σύνολο 673.968,10 496,32 
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5.8 Άλλα έσοδα 
 
 
 
 
 
 
 
5.9. Έξοδα διοίκησης 

               

 31.12.13 31.12.12 
Αμοιβές τρίτων 57.389,95 2.000,00 

Παροχές Τρίτων  17.220,32  
Φόροι 4.253,44 0,00 

Διάφορα έξοδα 3.530,53 2.726,94 
Αποσβέσεις 0,00 0,00 

Σύνολο 82.394,24 4.726,94 
 
 
5.10. Έξοδα διάθεσης 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
 
5.11. Άλλα έξοδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.12. Χρηματοικονομικό αποτέλεσμα 
 
Το Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα αφορά πιστωτικούς τόκους από προθεσμιακές 
καταθέσεις, συνολικού ποσού ευρώ 4.418,92 και διάφορα έξοδα τραπεζών 
συνολικού ποσού ευρώ 21.992,12. 
 
 
5.13. Τρέχων φόρος εισοδήματος 
  
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος προκύπτει από τον συντελεστή που ισχύει για την 
χρήση (26%). 
 

 31.12.13 31.12.12 
Λοιπά έσοδα 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 

 31.12.13 31.12.12 
Έκτακτα και 

ανόργανα έξοδα 193,08 0,03 
Έξοδα 

προηγούμενων 
χρήσεων 0 527,79 

Σύνολο 193,08 527,82 
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6. Λοιπά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 
 
 
6.1. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η εταιρεία ξεκίνησε την δραστηριότητά της εντός του 2007. Ο Φορολογικός 
έλεγχος των χρήσεων 2008 (υπερδωδεκάμηνη) και 2009 ολοκληρώθηκε εντός της 
χρήσης 2013 και επιβλήθηκε ένα μικρό ποσό 200,34 ευρώ ως πρόσθετος φόρος με 
προσαυξήσεις το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 2013.   
Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την  εταιρεία είναι μόνο η χρήση 2010 και ο 
φόρος που ενδεχομένως προκύψει δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις. Από τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο 
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος των χρήσεων 2011 και 2012 
ολοκληρώθηκε με την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού με συμπέρασμα χωρίς 
επιφύλαξη. Ο έλεγχος της χρήσης 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε 
ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). 

 
 

6.2. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 
 
 
6.3. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη την 31.12.2013 αφορούν: 
α) Έξοδα διοικητικής υποστήριξης 34.000,00 ευρώ από την Μητρική εταιρεία 
REVOIL Α.Ε.Ε.Π. προς την θυγατρική REVOIL ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ.    
β) Υποχρεώσεις προς την μητρική REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ποσού 73.353,66 ευρώ. 
 
 
6.4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Δεν υπάρχουν. 
 
 
6.5. Μεταγενέστερα γεγονότα 
Δεν υπάρχουν.  
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                                         Βάρη,  26 Μαρτίου 2014 
 

Ο Πρόεδρος   Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Ο Προϊστάμενος 

Λογιστηρίου 

 
 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΒ 576539  

 

 
 
 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ Η. ΝΙΦΟΡΑΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 657091 

 
 
 
 
 
 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. 
ΣΠΑΝΑΚΟΣ  

Α.Δ.Τ. ΑΕ 623644 
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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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της μητρικής της εταιρείας  

ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις ,καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.revoil.gr     Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ     Ρούσσος Γ.Ευάγγελος:Πρόεδρος - μέλος, Σταύρος Η. Νιφόρας:Διευθύνων Σύμβουλος - μελος,

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών     Κονάρης Γ.Δημοσθένης : Μέλος ,Καρράς Τ. Κων/νος : Μέλος.

καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο:  26 Μαρτίου 2014

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Χαράλαμπος Πετρόπουλος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12001

Ελεγκτική Εταιρία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Mε σύμφωνη γνώμη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2012 01.01.2013 01.01.2012

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 0,01 0,01 Λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2013 31.12.2012

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,01 0,01 Κέρδη (ζημιές) προ φόρων 31.944,19 2.203,28

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 847.247,48 150.436,92 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 847.247,50 150.436,94 Αποσβέσεις 0,00

Αποτελέσματα(έσοδα/έξοδα,κέρδη/ζημίες) επενδ. δραστηριοτ. 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 17.573,20 -7.458,04

Μετοχικό Κεφάλαιο 150.000,00 150.000,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -818.837,35 -661,00

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 23.279,40 -59,38 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών ) 664.866,46 -7,93

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής  (α) 173.279,40 149.940,62 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -17.573,20 -16,00

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 173.279,40 149.940,62 λειτουργικές δραστηριότητες (α) -122.026,70 -5.939,69

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 673.968,10 496,32 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 673.968,10 496,32 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 847.247,50 150.436,94 Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 7.474,04

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 7.474,04

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

01.01.2013 01.01.2012 Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

31.12.2013 31.12.2012 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 1.387.810,20 0,00 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

Μείον:Κόστος πωλήσεων 1.255.705,49 και ισοδύναμα χρήσεως(α)+(β)+(γ) -122.026,70 1.534,35

Μικτά κέρδη 132.104,71 0,00

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 145.450,95 143.916,60

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 49.517,39 -4.726,94 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 23.424,25 145.450,95

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων 31.944,19 2.203,28

Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 23.338,94 2.060,90

Κατανέμονται σε:

Μετόχους εταιρείας 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 31.12.2013 31.12.2012

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) 23.338,94 2.060,90 Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 

Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) 1,56 0,14 (1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα) 149.940,62 147.872,36

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  μετά από φόρους 23.338,94 2.068,26

επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 49.517,39 -4.726,94 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαιών λήξης χρήσεως 

(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) 173.279,40 149.940,62

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την  εταιρεία είναι η 2010.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ.

3. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας .

5. H εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα

6. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2013 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2012.

7. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της  Εταιρείας  στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως με τα συνδεδεμένα μέρη,

    όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, είχαν ως εξής:

(ποσά σε ευρώ)

  Έσοδα:   Δεν υπάρχουν

  Έξοδα: 34.000,00

  Απαιτήσεις:                                                                                      Δεν υπάρχουν

  Υποχρεώσεις:                                                                         73.353,66

  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης:       Δεν υπάρχουν

  Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης:                Δεν υπάρχουν

  Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης:                     Δεν υπάρχουν

Βάρη 26 Μαρτίου 2014

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η. ΝΙΦΟΡΑΣ

              Α.Δ.Τ.  AΒ 576539             Α.Δ.Τ.  ΑΗ 140188 A.Δ.Τ  ΑΕ 623644

                                           ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε ευρώ) 

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε ευρώ)

                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

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

ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Αρ. ΓΕΜΗ 121715801000 (Πρώην Α.Μ.Α.Ε.  63394/04/Β/07/106)

ΕΔΡΑ : ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5, ΒΑΡΗ  ΤΚ: 16672

Στοιχεία και πληροφορίες  χρήσεως από  01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ                                                                                                      ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ                                                  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ                                                                                                      ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ                                                  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ                                                                                                      ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ                                                                           

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ                                                                                                      ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ                                                                           

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ                                                                                                      ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ                                                                           

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


