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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 2015. 
  
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 τα έτη 2014 και 
2015.   
 
Η Εταιρεία ολοκλήρωσε την χρήση 2015 με κύκλο εργασιών 411.503,72 ευρώ ο οποίος 
προήλθε αποκλειστικά από την κατανομή βιοκαυσίμων.   
Το 2014 αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών ήταν 1.200.735,49 ευρώ.  
 
Η χρήση του 2015 ολοκληρώθηκε με ζημιές μετά από φόρους ποσού 51.319,85  ευρώ 
έναντι κερδών ποσού 46.426,70 ευρώ το 2014.  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31.12.2015 ανέρχονταν στο ποσό των ευρώ 
73.416,39  έναντι 221.851,21 ευρώ την 31.12.2014.  
 
Με  βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή  Λογιστή 
καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2015, που 
επισυνάπτονται, θεωρούμε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να 
προχωρήσετε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2015 και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.  
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                  Βάρη  30 Μαρτίου 2016 
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 Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ 

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

31
ης

 Δεκεμβρίου 2015, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

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

χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 

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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης 

των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 

χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ ΒΙΟΚΑΥΣΜΑ ΑΕ κατά την 

31
η
 Δεκεμβρίου 2015, 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. 

 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 

των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3
α
) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016 

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 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

 
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ   31.12.2015 31.12.2014 

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  249.799,18 59,15 

Λοιπές απαιτήσεις 5.3 43.376,63 29.247,85 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 5.4 73.416,39 221.851,21 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 
  

366.592,22 
 

251.158,21 

Σύνολο Ενεργητικού  366.592,22 251.158,23 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 5.5 150.000,00 150.000,00 

Λοιπά αποθεματικά  5.6 3.617,52 3.617,52 

Αποτελέσματα εις νέον  14.768,73 66.088,58 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  168.386,25 219.706,10 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Σύνολο μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 

  

0,00 

 

0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 5.7 198.205,97 15.118,96 

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος 
 

5.13 
               0.00                16.333,17 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 

 

198.205,97 31.452,13 

Σύνολο Παθητικού  366.592,22 251.158,23 
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Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 
 

Χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015 
 

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώΠΟΠΟ    

1/1/2015 

31/12/2015 

1/1/2014 

31/12/2014 

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)   411.503,72 1.200.735,49 

Κόστος πωλήσεων   -390.437,53 -1.027.131,05 

Μικτά κέρδη   21.066,19 173.604,44 

 
Άλλα έσοδα  5.8 0,00 232,34 

Έξοδα διοικήσεως 5.9 -70.181,82 -85.988,50 

Άλλα έξοδα 5.11 -285,43 -60,04 

Κόστος Χρηματοοικονομικό  5.12 -1.918,79 -25.028,37 

Ζημιές/Κέρδη χρήσεως προ φόρων   -51.319,85 62.759,87 

Φόροι Εισοδήματος    -16.333,17 

Λοιποί φόροι  0,00 0,00 

Ζημιές/Κέρδη χρήσεως μετά από 

φόρους    -51.319,85 46.426,70 

Καθαρές Ζημιές/Κέρδη χρήσεως    -51.319,85 46.426,70 

Κατανέμονται σε:     

Μετόχους μητρικής εταιρείας   0,00 0,00 

Βασικές Ζημιές/Κέρδη ανά μετοχή σε 
ευρώ   -3,42 3,10 
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    Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 

( ΧΡΗΣΗ: 1/1/2015  -  31/12/2015) 
 

Ποσά εκφρασμένα σε 
ευρώΠΟΠΟ   

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά την 

01.01.15 150.000,00 3.617,52 66.088,58 219.706,10 

Σχηματισμός Τακτικού 

Αποθεματικού   0,00 0,00  

Αποτελέσματα χρήσεως     -51.319,85 -51.319,85 

Υπόλοιπο κατά την 

31.12.15 150.000,00 3.617,52 14.768,13 168.386,25 

 
 
 
 
 
 

 
      Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 
 

( ΧΡΗΣΗ: 1/1/2014  -  31/12/2014) 
 

 
 

Ποσά εκφρασμένα σε 

ευρώ   

Μετοχικό 

κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 

νέον 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά την 
01.01.14 150.000,00 1.295,40 21.984,00 173.279,40 

Σχηματισμός Τακτικού 

Αποθεματικού   2.322,12 -2.322,12 0,00 

Αποτελέσματα χρήσεως     46.426,70 46.426,70 

Υπόλοιπο κατά την 

31.12.14 150.000,00 3.617,52 66.088,58 219.706,10 
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  Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
( ΧΡΗΣΗ: 1/1/2015  -  31/12/2015) 

 

  31.12.2015 31.12.2014  

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Ζημιές/Κέρδη προ φόρων -51.319,85 62.759,87  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:    

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

Αποσβέσεις 0,00 0,00  

Τόκοι(διαφορά χρεωστ./πιστωτ.) & συναφή έξοδα/έσοδα 1.918,79 25.028,37  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -263.868,81 794.511,61  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 166.753,89 -398.315,34  

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.918,79 -25.028,37  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -148.434,91 458.956,14 

 

Επενδυτικές δραστηριότητες    

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

Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00  

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

 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -260.529,09  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 0,00 -260.529,09 

 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -148.434,91 198.427,05 
 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 221.851,21 23.424,16  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 73.416,39 221.851,21  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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 30.3.2016. 
 
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 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015, 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. 
Όλα τα αναθεωρημένα η νεοεκδοθέντα Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εφαρμογή 
στην εταιρία τα οποία ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2015, λήφθηκαν υπόψη κατά τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 
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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 2015 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 
2015 

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 17η Ιουνίου 2014 και δεν αναμένεται να  έχει 
σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

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 τις κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω 
τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 
Δεκεμβρίου 2013,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 
Ιανουαρίου 2015. Η Εταιρεία εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις 
παρούσες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά: 

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. Η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση  στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
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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 εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί 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.  

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

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 την1 Φεβρουαρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο 
περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική 
αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες 
εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία 
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της 
επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 
συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός 
από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες 
απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκετε στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 
οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι 
Λογαριασμοί». 
Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που 
προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε 
τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος. 
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα 
ΔΠΧΑ να συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων 
αναβαλλόμενων λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο 
κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές 
καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται 
χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο 
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 
το οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην 
αναγνώριση του εσόδου. 
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 
15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει 
έσοδο και απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο 
παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις 
συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων» 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1.1.2017 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 29.1.2016 το 
Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει 
της οποίας μία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των 
υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν  τις 
μεταβολές από ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, τις μεταβολές που 
απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών, τις 
μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές, τις μεταβολές της εύλογης αξίας και λοιπές 
μεταβολές. 
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης 
στις οικονομικές του καταστάσεις. 
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ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες» 

Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση 
στο ΔΛΠ 12 με την οποία αποσαφήνισε ότι: 
•    Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για 
λογιστικούς σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, 
δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο 
κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία των στοιχείων μέσω της πώλησης ή της 
χρήσης τους. 
•    Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε 
συνδυασμό με τις λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, 
ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος περιορίζει το συμψηφισμό συγκεκριμένων 
φορολογητέων ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος, οι σχετικές εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό με άλλες εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας. 
•    Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, 
συγκρίνονται οι εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1.1.2017 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 
(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή 
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 
Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 
Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια 
συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  
μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία 
ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  
στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των 
εξαιρέσεων ενοποίησης 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 
και ΔΛΠ 28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων 
ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη 
εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 
Δεκεμβρίου 2013, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 
Φεβρουαρίου 2015. Η εταιρεία εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις 
παρούσες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά: 

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 επιμετρείται 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 στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων 
σε τακτική βάση. 

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.  

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 
Σεπτεμβρίου 2014,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 
Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015. 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
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ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και 
Διακοπείσες Δραστηριότητες» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ 
πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο 
πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της 
εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή 
της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής. 
 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, 
μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 
από το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 
σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής 
ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η 
υποχρέωση και όχι με βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει 
ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα , 
χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.  
 
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να 
ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και 
του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη 
έκθεση Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της 
ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους 
όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι 
χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η 
ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 
 
ΔΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία 
Γνωστοποίησης 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 
2014,αποσαφηνίζουν ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών 
καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών  μπορεί να 
εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους 
κρίση, καθορίζοντας το που  και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις 
γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 
 
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  μεθόδους 
απόσβεσης 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι 
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα 
έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών 
ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση 
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015. 
 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής 
Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, 
επιτρέπει σε μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη 
λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις 
ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για 
κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 
 
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της 
απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα 
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» 
όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί 
«επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 
Νοεμβρίου 2015. 
 
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. 
 
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 
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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 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με 
την ονομαστική αξία. Ως ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 
αναγνωρίζονται εκείνες οι απαιτήσεις, τις οποίες η εταιρεία  θεωρεί ως μη εισπράξιμες. 

 
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, 
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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. 
 
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: 



 23 

 
Αξία κτήσης 

 

 

Υπόλοιπο κτήσης 31.12.14 
Προσθήκες 01.01-31.12.2015 
Μειώσεις 01.01-31.12.2015 
Υπόλοιπο κτήσης 31.12.15 

 840,00  
0,00 
0,00 

840,00 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  31.12.14 
Αποσβέσεις 01.01 - 31.12.2015 
Μείωση Αποσβέσεων 01.01 - 31.12.2015 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  31.12.15 

 -839,99 
0,00 
0,00 

-839,99 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 

 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 31.12.14 
Προσθήκες 01.01-31.12.2015 
Μειώσεις 01.01-31.12.2015 
Υπόλοιπο κτήσης 31.12.15 

1.382,00 
0,00 
0,00 

1.382,00  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  31.12.14 
Αποσβέσεις 01.01 - 31.12.2015 
Μείωση Αποσβέσεων 01.01 - 31.12.2015 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  31.12.15 

-1.381,99 
0,00 
0,00  

-1.381,99 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 

0,01 
0,01  

  
5.3 Λοιπές απαιτήσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή 
Λογαριασμού 

31.12.15 31.12.14 

Φ.Π.Α λοιποί 
φόροι 
Λοιποί Χρεώστες 

 
  13.990,24 

 

 
22.262,59 

0,00 
Έξοδα που 
αφορούν την 
επόμενη χρήση 
Προκαταβολή       
φόρου 
εισοδήματος                                                           

     12.212,80 
 

840,41 
 

16.333,18 

 
 

840,41 
 

6.144,83 

Σύνολο 43.376,63 29.247,85 
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5.4  Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
 
 

 31.12.15 31.12.14 
Καταθέσεις όψεως 73.416,39 11.851,21 
Καταθέσεις προθεσμίας 0,00 210.000,00 

Σύνολο 73.416,39 221.851,21 

   
 
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 
               

     31.12.15          31.12.14 
Τακτικό αποθεματικό   3.617,52   3.617,52 

Σύνολο   3.617,52   3.617,52 
  
5.7  Προμηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Άλλα έσοδα 
 

 
 
 
 

 
5.9. Έξοδα διοίκησης 

               

 31.12.15 31.12.14 
Αμοιβές τρίτων 58.896,28 69.844,15 

Παροχές Τρίτων  7.485,00 12.384,47 
Φόροι 1.904,00 1.909,72 

Διάφορα έξοδα 1.896,54 1.850,16 
Αποσβέσεις   

Σύνολο 70.181,82 85.988,50 

  

 31.12.15 31.12.14 
Προμηθευτές & λοιπές 

υποχρεώσεις 199.205,97 31.452,13 

Σύνολο 199.205,97 31.452,13 

 31.12.15 31.12.14 
Λοιπά έσοδα 0,00 232,34 

Σύνολο 0,00 232,34 
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5.10. Έξοδα διάθεσης 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
 
5.11. Άλλα έξοδα 
 

 
 
 
 
 

 
 
5.12. Χρηματοικονομικό αποτέλεσμα 
 
Το Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα αφορά διάφορα έξοδα τραπεζών συνολικού ποσού 
ευρώ 1.918,79 euro. 
 
 
5.13. Τρέχων φόρος εισοδήματος 
  
Δεν προκύπτει 
 
 
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 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, 2012, 2013 και 2014 ολοκληρώθηκε με την έκδοση 
φορολογικού πιστοποιητικού με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Ο έλεγχος της χρήσης 
2015 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. (Αν μέχρι 
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις). 

 

 

 31.12.15 31.12.14 
Άλλα έξοδα 285,43 60,04 

   

Σύνολο 285,43 60,04 
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6.2. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 
 
6.3. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη την 31.12.2015 αφορούν έξοδα 
διοικητικής υποστήριξης 58.200,00 ευρώ από την Μητρική εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. προς 
την θυγατρική REVOIL ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ.    
 
6.4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
 
6.5. Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Δεν υπάρχουν.  
 
 
                       
                                        Βάρη,  30 Μαρτίου 2016 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος  

Ο Οικονομικός Διευθυντής Η Διευθύντρια Λογιστηρίου 

 
 
 

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

 

 
 
 

Ευστάθιος Χ.Λάγιος 
Α.Α  Α’ Τάξης 20811 

 
 
 

 Κατερίνα Ε. Μαυρεδάκη 
Α.Α Α’ Τάξης 64992 
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