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ΕΚΘΕΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση  των μετόχων της 
εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 

 
 
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 Πληροφόρησης, 
της 1ΗΣ Υπερδωδεκάμηνης  εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2008. 
  
Τα κέρδη της ποσού 2.829,54 αφορούν αποκλειστικά έσοδα από τόκους 
προθεσμιακών καταθέσεων. 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31.12.2008 ανέρχονταν στο ποσό 
των ευρώ 148.964,86. 
  
Η εταιρεία δεν προέβη σε κάποια εμπορική δραστηριότητα λαμβάνοντας 
υπόψη την δυσμενή συγκυρία για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
κατασκευαστικό κλάδο. 
 
Προτείνεται να μην πραγματοποιηθεί διανομή μερίσματος αλλά να μεταφερθεί 
το καθαρό αποτέλεσμα ποσό ευρώ 2.122,15 στα κέρδη εις νέο.   
 
Με  βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή  
Λογιστή καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 
2008, 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 2008 και στην 
απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.  
 
 
   Βάρη  26 Φεβρουαρίου 2009 
Με τιμή, 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 
 
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 
 
 
 
Γεώργιος Ε. Ρούσσος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους  της Ανώνυμης Εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
 
 
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΡΕΒΟΙΛ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), που αποτελούνται από 
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008,  τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας 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. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή 
και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει 
επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την 
διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 

Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα 
με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους 
κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση 
ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  
κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου 
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ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή 
λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης 
επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, την 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 υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων. 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της 
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920.       
 
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 
Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12001 
ΣΟΛ α.ε. 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα  
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Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2008 
(1η υπερδωδεκάμηνη χρήση: 1/7/2007  -  31/12/2008) 

 
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώΠΟΠΟ   31.12.08 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.1. 497,70  
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.2. 818,82  
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  1.316,52 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Λοιπές απαιτήσεις 5.3. 2.149,22  
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 5.4. 148.964,86  
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  151.114,08 
Σύνολο Ενεργητικού  152.430,60 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 5.5. 150.000,00  

Λοιπά αποθεματικά  5.6. 106,11  

Αποτελέσματα εις νέον  2.016,04  
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  152.122,15 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 5.7. 308,45  

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος 5.13.  0,00  
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  308,45 

Σύνολο Παθητικού  152.430,60 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων   

(1η υπερδωδεκάμηνη χρήση: 1/7/2007  -  31/12/2008) 
 

    ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώΠΟΠΟ    
1/7/2007-

31/12/2008 
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες     
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)   0,00  
Κόστος πωλήσεων   0,00  
Μικτό κέρδος   0,00  
Άλλα έσοδα   0,00  
Έξοδα διοικήσεως 5.9. -5.734,62  
Κόστος Χρηματοοικονομικό  5.12. 8.564,16  
Κέρδη χρήσεως προ φόρων   2.829,54  
Φόροι Εισοδήματος   707,39  
Κέρδη περιόδου μετά φόρων από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες   2.122,15  
Καθαρά κέρδη χρήσεως από 
συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες)   2.122,15  
Κατανέμονται σε:     
Μετόχους μητρικής εταιρείας   2.122,15  
Βασικά κέρδη ανά μετοχή από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες   0,1415  

 
 
 
 

              Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας  
(1η υπερδωδεκάμηνη χρήση: 1/7/2007  -  31/12/2008) 

 
Ποσά εκφρασμένα σε 

ευρώΠΟΠΟ   
Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά την 01.07.07 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 
Σχηματισμός Τακτικού 
Αποθεματικού   106,11 0,00 106,11 
Αποτελέσματα περιόδου     2.016,04 2.016,04 
Υπόλοιπο κατά την 31.12.08 150.000,00 106,11 2.016,04 152.122,15 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

(1η υπερδωδεκάμηνη χρήση: 1/7/2007  -  31/12/2008) 
 

  31.12.2008 
Λειτουργικές δραστηριότητες  
Κέρδη προ φόρων 2.829,54  
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 905,48  
Τόκοι(διαφορά χρεωστ./πιστωτ.) & συναφή έξοδα/έσοδα -8.564,16  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.856,61  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 150.308,45  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 142.622,70  
Επενδυτικές δραστηριότητες  
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.222,00  

Τόκοι εισπραχθέντες 8.564,16  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 6.342,16  
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 0,00  
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 148.964,86  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 0,00  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 
148.964,86  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
 

1. Γενικές πληροφορίες 
Η ανώνυμη εταιρεία «REVOIL ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», συστάθηκε την 4 Ιουνίου 
2007 και  έχει σκοπό την αγορά ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, όπως και 
την ανταλλαγή ακινήτων της Εταιρείας με άλλα. Την εκπόνηση ή τη  ανάθεση 
σε τρίτους της εκπόνησης μελετών επί ακινήτων, όπως χρηματοοικονομικών, 
σκοπιμότητας, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών, έρευνας αγοράς κ.λ.π. Την 
κατασκευή ή την  ανάθεση της κατασκευής κτιρίων κάθε μορφής και 
προορισμού επί ακινήτων κυριότητας της εταιρείας ή τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής με το σύστημα της αντιπαροχής 
όπως και την επίβλεψη τέτοιων κατασκευών, την συντήρηση αυτών και την 
διοίκηση και το συντονισμό κατασκευαστικών έργων. Τη διαχείριση ακινήτων 
κυριότητας της Εταιρείας ή τρίτων στην έννοια της οποίας ενδεικτικά 
περιλαμβάνεται η καθαριότητα, συντήρηση, ασφάλεια κ.λ.π. Την αξιοποίηση 
και εκμετάλλευση ακινήτων, στην έννοια της οποίας ενδεικτικά 
περιλαμβάνεται η αλλαγή της χρήσης, η μερική ή ολική εκμίσθωση, 
υπομίσθωση παραχώρηση της χρήσης κ.λ.π. Την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων και κάθε άλλη 
συναφή εργασία ή δραστηριότητα.  
 
Η εταιρεία είναι θυγατρική της REVOIL Α.Ε.Ε.Π., εισηγμένης στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών.  
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 
26.2.2009. 
 
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 υπερδωδεκάμηνης 
διαχειριστικής χρήσης από Ιούλιο του 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2008, 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 Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), 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 2008, 
λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 
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Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων  
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και 
των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική στην παρούσα χρήση ή 
μεταγενέστερα παρατίθενται παρακάτω με την εκτίμηση της εταιρείας όσον 
αφορά στην επίδραση της εφαρμογής αυτών. 
 
 
Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
Επιμέτρηση» και ΔΠΧΠ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Γνωστοποιήσεις» - Επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων 
(εφαρμόζεται μεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008). 
Η τροποποίηση επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να επαναταξινομήσει μη 
παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (με εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν 
από την επιχείρηση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την 
αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την «εύλογη αξία 
των αποτελεσμάτων» σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, επίσης, 
επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να μεταφέρει από την κατηγορία 
«Διαθέσιμα προς πώληση» στην κατηγορία «Δάνεια και Απαιτήσεις» ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο που θα μπορούσε να πληρεί τον ορισμό «Δάνεια 
και Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιμο προς πώληση), εφόσον 
η οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει 
το εν λόγω χρηματοοικονομικό στοιχείο στο εγγύς μέλλον. Η παραπάνω 
τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας. 
 
 
Διερμηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 
  
-  ΔΕΕΧΠ 11 – ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές ιδίων μετοχών Ομίλου (εφαρμόζεται για 
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Μαρτίου 
2007).  
Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον χειρισμό σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι μίας 
θυγατρικής εταιρίας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρίας. Επίσης 
διευκρινίζει εάν ορισμένες συναλλαγές πρέπει  να λογίζονται ως συναλλαγές με 
διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις 
μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας. 
 
- ΔΕΕΧΠ 12 – Συμφωνίες Παραχώρησης (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008). 
Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία και δεν επηρεάζει τις οικονομικές της 
καταστάσεις. 
 
 - ΔΕΕΧΠ 14 –  Το όριο του ενεργητικού ασφαλιστικών ταμείων καθορισμένων 
παροχών, οι ελάχιστες χρηματοδοτικές απαιτήσεις και η αλληλεπίδρασή τους 
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008). 
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Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
 
Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
(ισχύουν για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2009.  
Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η 
εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος 
(“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων 
που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» 
(“other comprehensive income”) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις 
στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών 
πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. 
Η εταιρεία θα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις  του 
2009. 
 
- ΔΛΠ 23 (Τροποποίηση), Κόστος Δανεισμού (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). 
Στην τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού», η βασική 
μέθοδος αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα αποτελέσματα εξαλείφεται 
και η εναλλακτική μέθοδος αναγνώρισης του κόστους δανεισμού το οποίο 
είναι άμεσα αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός 
επιλέξιμου στοιχείου του ενεργητικού όπως αυτό καθορίζεται από το ΔΛΠ 23 
ως στοιχείο του κόστους αυτού, γίνεται η μοναδική επιτρεπτή μέθοδος 
χειρισμού του κόστους δανεισμού.  
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1, «Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα 
από τον κάτοχο» (ή “puttable” μέσο).  
Ισχύουν για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2009. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν τις 
οικονομικές της καταστάσεις. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως 
ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (“puttable” 
μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας 
οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα 
κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών 
αναφορικά με τα “puttable” μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. 
 
- ΔΛΠ 39 (Τροποποιημένο) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
Επιμέτρηση – Αντισταθμισμένα στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της λογιστικής αντιστάθμισης» (εφαρμογή την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009). 
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να 
εφαρμόζονται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά 
πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Η τροποποίηση αυτή δεν 
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εφαρμόζεται στην εταιρεία καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθμισης 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. 
  
- ΔΠΧΠ 1 (Τροποποιημένο) Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ ΚΑΙ ΔΛΠ 27 
(Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 
(εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2009). 
Η τροποποίηση του ΔΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες που 
εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ να χρησιμοποιούν ως τεκμαιρόμενο 
κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία με βάση τις προηγούμενες 
λογιστικές πρακτικές για την επιμέτρηση του αρχικού κόστους των 
επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόμενες 
οικονομικές οντότητες και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Επίσης, η 
τροποποίηση καταργεί τον ορισμό της μεθόδου κόστους από το ΔΛΠ 27 και το 
αντικαθιστά με την απαίτηση τα μερίσματα να παρουσιάζονται ως εισόδημα 
στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή. Καθώς η μητρική εταιρία 
και η θυγατρική της έχουν ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΠ, η τροποποίηση δεν έχει 
αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.    
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των 
μετοχών» (ισχύει για λογιστικές περιόδους, της ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2009).  
Το ΔΠΧΠ  διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», με την 
εισαγωγή του όρου «μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν 
αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες 
οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα 
μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Η εταιρεία θα 
εφαρμόσει τις τροποποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις  του 2009 εφόσον 
υπάρχει πεδίο εφαρμογής τους. 
 
- Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3, «Συνενώσεις επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 
27, Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές καταστάσεις» (ισχύουν για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009). 
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό 
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της 
αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία 
πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. 
Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που 
σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών 
στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα. Το 
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές 
ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. 
Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα  εφαρμοστούν από την 
ημερομηνία εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και 
συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από την ημερομηνία αυτή και μετά. 
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- ΔΠΧΠ 8, «Τομείς Δραστηριοτήτων» (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). 
Το Πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το 
ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με 
βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς 
αποτελούν συστατικά μιας εταιρείας που εξετάζονται τακτικά από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική 
κατηγοριοποίηση. Η εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1η Ιανουαρίου 
2009. 
 
 
Διερμηνείες που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική μετά από την χρήση 31 
Δεκεμβρίου 2008   
 
- Διερμηνεία 13 – ΔΛΠ 18, «Προγράμματα Αφοσίωσης Πελατών» (ισχύει από 
1η Ιουλίου 2008). 
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
. 
 
- Διερμηνεία 15 – ΔΛΠ 18 και 11, «Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης 
περιουσίας».  
Αποσαφηνίζει το πρότυπο (λογιστικό χειρισμό) στις πωλήσεις ακίνητης 
περιουσίας. (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008). Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή 
στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
- Διερμηνεία 16 – «Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση 
εξωτερικού» (ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2008).  
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος 
ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ ( Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

 
Τον Μάιο του 2008 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μία σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΠ με 
σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι 
τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 5,  «Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που 
κατέρχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009.  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις μιας θυγατρικής ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν 
ένα πρόγραμμα πώλησης για μερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του 
ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη 
θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισμός για μια διακοπείσα δραστηριότητα.    
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Η επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις  θα 
εφαρμόζονται μελλοντικά από την ημερομηνία μετάβασης σε ΔΠΧΠ.  
Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 7, «Χρηματοοικονομικά μέσα : Γνωστοποιήσεις», 
εφαρμόζονται για  λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009.  
Η τροποποίηση αυτή καταργεί την αναφορά στα «συνολικά έσοδα από 
τόκους» ως συστατικό στοιχείο των χρηματοοικονομικών εξόδων. 
 
- Τροποποίηση στο ΔΛΠ  1, «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων». 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόμενο για 
εμπορική εκμετάλλευση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Αναγνώριση και Επιμέτρηση» αποτελούν παραδείγματα κυκλοφορούντων 
στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η 
εταιρεία  θα εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
ωστόσο αναμένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές της καταστάσεις.  
 
- Τροποποίηση στο ΔΛΠ 8, «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών 
εκτιμήσεων και λάθη», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μόνο η οδηγία εφαρμογής, η οποία θεωρείται 
αναπόσπαστο κομμάτι ενός ΔΠΧΠ, είναι υποχρεωτική κατά την επιλογή 
λογιστικών πολιτικών. Η εταιρεία θα εφαρμόσει την τροποποίηση από την 1 
Ιανουαρίου 2009. 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 10, «Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του 
Ισολογισμού», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα μερίσματα που εγκρίθηκαν μετά την 
ημερομηνία ισολογισμού δεν θεωρούνται υποχρεώσεις. Η εταιρεία θα 
εφαρμόσει την τροποποίηση από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 
-Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16, «Ενσώματα πάγια», εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 
Η εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
-Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19, «Παροχές σε εργαζόμενους» εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 
Αναθεωρεί τον ορισμό του «Κόστους προϋπηρεσίας» προκειμένου να 
συμπεριλάβει μειώσεις παροχών σχετικά με την υπηρεσία εργαζόμενου σε 
προηγούμενες περιόδους («αρνητικά κόστη προϋπηρεσίας») και να αποκλείσει 
μειώσεις παροχών σχετικά με την υπηρεσία εργαζομένου σε μελλοντικές 
περιόδους οι οποίες προέρχονται από τροποποιήσεις στο πρόγραμμα παροχών. 
Τροποποιήσεις στα προγράμματα παροχών οι οποίες έχουν σαν συνέπεια τη 
μείωση παροχών σχετικά με την υπηρεσία εργαζομένου σε μελλοντικές 
περιόδους θεωρούνται περικοπές. Η  τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή - 



 16 

για αλλαγές σε παροχές που λαμβάνουν χώρα την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2009. Ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρμογή. 
 Δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 20, «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 
Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  
Δάνεια τα οποία επιχορηγούνται με μηδενικό ή πολύ χαμηλό επιτόκιο σε 
σχέση με την αγορά δεν θα εξαιρούνται από την απαίτηση εμφάνισης 
τεκμαρτού επιτοκίου. Το τεκμαρτό επιτόκιο των επιχορηγούμενων δανείων θα 
είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς, και συνεπώς θα εναρμονιστεί με 
το ΔΛΠ 39. Η διαφορά μεταξύ του ποσού που εισπράττεται και του 
προεξοφλημένου ποσού λογίζεται ως κρατική επιχορήγηση. Η τροποποίηση 
έχει μελλοντική εφαρμογή - για κρατικές επιχορηγήσεις που εισπράττονται την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Ενθαρρύνεται η νωρίτερη την εφαρμογή της. 
Εν τούτοις, το ΔΠΧΠ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς» δεν έχει αναθεωρηθεί για τους καινούριους 
χρήστες των προτύπων και συνεπώς απαιτείται η εμφάνιση τεκμαρτού 
επιτοκίου σε όλα τα σχετικά δάνεια που εκκρεμούσαν κατά την ημερομηνία 
της μετάβασης. 
 Δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, «Κόστος Δανεισμού», εφαρμόζονται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  
Η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό του «κόστους δανεισμού» προκειμένου 
να ενώσει όλα  τα συστατικά στοιχεία του «κόστους δανεισμού» σε ένα - το  
έξοδο τόκου υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου 
όπως περιγράφεται στο. ΔΛΠ 39. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και 
ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. Η εταιρεία θα εφαρμόσει την 
τροποποίηση από την 1 Ιανουαρίου 2009.  
Δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27, «‘Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  
Στη περίπτωση που η μητρική εταιρεία αποτιμά μια θυγατρική της σε εύλογη 
αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της, ο 
χειρισμός αυτός εξακολουθεί και στη περίπτωση που μεταγενέστερα η 
θυγατρική κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση. Η τροποποίηση έχει 
μελλοντική εφαρμογή, από την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 5. 
Συνεπώς, όσες θυγατρικές έχουν καταταχτεί ως κατεχόμενες προς πώληση 
από την ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΠ 5 θα χρειαστεί να επανεκτιμηθούν. 
Ενθαρρύνεται νωρίτερα εφαρμογή.  
Δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28, «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009.  
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Στη περίπτωση που μια συγγενής επιχείρησης αποτιμάται σε εύλογη αξία, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 (εφόσον έχει εξαιρεθεί  από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 
28), μόνο οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 αναφορικά με τη γνωστοποίηση της 
φύσης και την έκταση σημαντικών περιορισμών στην ικανότητα της 
συγγενούς επιχείρησης να μεταφέρει κεφάλαια στην Εταιρεία σε μορφή 
ταμειακών διαθεσίμων ή αποπληρωμής δανείων έχουν εφαρμογή Η 
τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ, παρόλο που επιτρέπεται και η μελλοντική 
εφαρμογή. Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. Σε περίπτωση νωρίτερης 
εφαρμογής, η εταιρία θα πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την παρακάτω 
τροποποίηση καθώς και την τροποποίηση της παραγράφου 3 του ΔΠΧΠ 7, 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις», της παραγράφου 1 του ΔΛΠ 31, 
«Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» της παραγράφου 4 του ΔΛΠ 32, 
«‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». 
 Δεν έχει εφαρμογή γιατί  η εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις σε συγγενείς.  
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 29, «Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε 
υπερπληθωριστικές οικονομίες», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  
Η τροποποίηση αυτή αναθεωρεί την περιοριστική λίστα των εξαιρέσεων 
αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρούνται σε 
ιστορικό κόστος π.χ. τα ενσώματα πάγια. Δεν αναφέρονται ειδικές απαιτήσεις 
μετάβασης λόγω του ότι η τροποποίηση είναι περισσότερο διευκρίνιση και όχι 
αλλαγή.  
Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι εάν μια κοινοπραξία 
αποτιμάται σε εύλογη αξία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ( εφόσον έχει εξαιρεθεί 
από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 31), μόνο οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 31 σχετικά με 
την γνωστοποίηση των δεσμεύσεων του μέλους της κοινοπραξίας και της 
κοινοπραξίας, καθώς επίσης και σχετικά με την περίληψη των οικονομικών 
πληροφοριών για τα στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων έχουν 
εφαρμογή. Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. Σε περίπτωση νωρίτερης 
εφαρμογής, η εταιρεία θα πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετήσει την τροποποίηση 
της παραγράφου 3 του ΔΠΧΠ7, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις», 
τουΔΛΠ28, «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» και της παραγράφου 4 
του ΔΛΠ32, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση».  
 Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 34, «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά», 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009.  
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα κέρδη ανά μετοχή γνωστοποιούνται 
στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές αναφορές στην περίπτωση που η εταιρεία 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ.  
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- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 36, «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», 
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009.  
Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όταν χρησιμοποιείται η 
μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών προκειμένου για τον 
υπολογισμό της «εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης», απαιτούνται οι 
ίδιες γνωστοποιήσεις όπως στην περίπτωση χρησιμοποίησης της μεθόδου των 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών προκειμένου για τον υπολογισμό της «αξίας 
λόγω χρήσης». Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται 
νωρίτερη εφαρμογή. Η εταιρεία θα εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση από 1 
Ιανουαρίου 2009 όπου εφαρμόζεται για τους ελέγχους απομείωσης. 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 38, «Άυλα περιουσιακά στοιχεία», εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. 
Η εταιρεία θα εφαρμόσει την τροποποίηση από 1 Ιανουαρίου 2009. 
  
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
επιμέτρηση», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
Διευκρινίζει ότι οι αλλαγές σε περιστάσεις σχετικά με τα παράγωγα - 
συγκεκριμένα, τα παράγωγα που έχουν χαρακτηριστεί ή αποχαρακτηριστεί ως 
εργαλεία λογιστικής αντιστάθμισης μετά την αρχική αναγνώρισή τους - δεν 
θεωρούνται επαναταξινόμησεις. Συνεπώς, ένα παράγωγο μπορεί να 
μεταφερθεί από την κατηγορία, ή να συμπεριληφθεί στην κατηγορία της 
‘εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων’ μετά την αρχική αναγνώριση. Ομοίως, 
όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 
επαναταξινόμηση ως αποτέλεσμα αλλαγής της λογιστικής πολιτικής μιας 
ασφαλιστικής Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 45 του ΔΠΧΠ 4, 
«Ασφαλιστήρια Συμβόλαια», αυτό αποτελεί αλλαγή των περιστάσεων και όχι 
επαναταξινόμηση. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η 
νωρίτερη εφαρμογή.  
Καταργεί την αναφορά του ΔΛΠ 39 στον όρο «τομέας» κατά τον καθαρισμό 
ενός εργαλείου ως μέσο λογιστικής αντιστάθμισης. Η τροποποίηση έχει 
αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται τη νωρίτερη εφαρμογή. 
Απαιτεί τη χρήση του αναθεωρημένου πραγματικού επιτοκίου (σε αντίθεση με 
το αρχικό πραγματικό επιτόκιο) κατά τον επαναπροσδιορισμό ενός χρεωστικού 
τίτλου μετά την παύση λογιστικής αντιστάθμισης της εύλογης αξίας. Η 
τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρμογή.  
Η εταιρεία θα εφαρμόσει την τροποποίηση από 1 Ιανουαρίου 2009 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40, «Επενδύσεις σε ακίνητα», εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  
Αναθεωρεί το πεδίο εφαρμογής του (καθώς και το πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 
16) όσον αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή αξιοποιούνται 
για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα να ταξινομούνται στην 
κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν είναι 
σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία του υπό κατασκευή επενδυτικού 
ακινήτου, αλλά αναμένει να προσδιορίσει την εύλογη αξία κατά την 
ολοκλήρωση του, το υπό κατασκευή επενδυτικό ακίνητο θα επιμετρηθεί στο 
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κόστος έως τη στιγμή που θα καταστεί εφικτό να προσδιοριστεί η εύλογη αξία 
ή θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Η τροποποίηση έχει μελλοντική 
εφαρμογή ενώ ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή της. Μια εταιρεία 
επιτρέπεται να εφαρμόσει την σχετική τροποποίηση οποιαδήποτε ημερομηνία 
πριν την 1 Ιανουαρίου 2009 εφόσον οι εύλογες αξίες των υπό κατασκευή 
επενδυτικών ακινήτων είναι εφικτό να προσδιοριστούν τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία εφαρμογής. Η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 41, «Γεωργία», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  
Δεν έχει εφαρμογή. 
 
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 πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα στον τομέα της 
κατασκευής και συντήρησης τεχνικών έργων. 
 
2.3. Ενσώματα πάγια 
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 αποσβέσεις επαναπροσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή 
των παγίων που εκτιμήθηκε ως εξής: 
 
- Λοιπός εξοπλισμός  3 – 10 έτη 
 
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. 
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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 απομειώσης 
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 
 
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. 
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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 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. 
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5. Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασμών των ισολογισμών 
 
5.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα παγία περιουσιακά στοιχεία 
Η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας, έχουν ως παρακάτω: 
 
Αξία κτήσης   
Προσθήκες 01.07 - 31.12.2007  840,00  
Μειώσεις 01.07 - 31.12.2007  0,00  
Κατά την 31.12.07  840,00  
Προσθήκες 01.01-31.12.2008  0,00  
Μειώσεις  01.01-31.12.2008  0,00  
Υπόλοιπο κτήσης 31.12.08  840,00  
Αποσβέσεις 01.07 - 31.12.2007   -86,10 
Μείωση Αποσβέσεων 01.07 - 31.12.2007   0,00  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 31.12.07  -86,10  
Αποσβέσεις 01.01 - 31.12.2008  -256,20  
Μείωση Αποσβέσεων 01.01 - 31.12.2008  0,00  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  31.12.08  -342,30  
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007  753,90  
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008  497,70  

 
 
5.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αφορά λογισμικά 
προγράμματα και έχει όπως παρακάτω: 
 
Αξία κτήσης  
Προσθήκες 01.07 - 31.12.2007 1.382,00  
Μειώσεις 01.07 - 31.12.2007 0,00  
Κατά την 31.12.07 1.382,00  
Προσθήκες 01.01-31.12.2008 0,00  
Μειώσεις  01.01-31.12.2008 0,00  
Υπόλοιπο κτήσης 31.12.08 1.382,00  
Αποσβέσεις 01.07 - 31.12.2007 -141,66 
Μείωση Αποσβέσεων 01.07 - 31.12.2007 0,00  
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 31.12.07 -141,66  
Αποσβέσεις 01.01 - 31.12.2008 -421,52  
Μείωση Αποσβέσεων 01.01 - 31.12.2008 0,00  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  31.12.08 -563,18  
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 1.240,34  
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008 818,82  
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5.3. Λοιπές απαιτήσεις 
 
Έξοδα επόμενης χρήσεως      420,00 
Έσοδα τόκων εισπρακτέοι   1.058,75 
Απαίτηση από Ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ)      521,45 
Παρακρατούμενοι φόροι      149,02 
Σύνολο  2.149,22 
 
 
 
5.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
 
Καταθέσεις όψεως     8.964,86 
Καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ 140.000,00 
Σύνολο 148.964,86 
 
 
 
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 
 
Τακτικό αποθεματικό 106,11 
Σύνολο 106,11 
 
 
 
5.7. Προμηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις 
 
Supervisor ΑΕ  308,45 
Σύνολο 308,45 
 
 
 
5.8. Άλλα έσοδα 
Δεν υπάρχουν 
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5.9. Έξοδα διοίκησης 
Τα έξοδα Διοίκησης αφορούν  
 
Λοιπές αμοιβές τρίτων 389,00 
Υπηρεσίεs Μηχανογραφικήs Υποστήριξηs 509,20 
Λοιποί Φόροι-Τέλη  2.908,88 
Συνδρομέs λοιπές 420,00 
Eντυπα / Βιβλία 55,98 
Eξοδα δημοσιεύσεων  544,68 
Διάφορα Εξοδα Τραπεζών 1,40 
Αποσβέσειs 905,48 
Σύνολο 5.734,62 

 
 
5.10. Έξοδα διάθεσης 
Δεν υπάρχουν. 
 
 
5.11. Άλλα έξοδα 
Δεν υπάρχουν. 
 
 
5.12. Χρηματοικονομικό αποτέλεσμα 
Το Χρηματοοικονομικό έσοδο αφορά πιστωτικούς τόκους από προθεσμιακές 
καταθέσεις ,συνολικό ποσό ευρώ 8.564,16. 
 
 
5.13. Τρέχων φόρος εισοδήματος 
 ο τρέχων φόρος εισοδήματος προκύπτει από τον συντελεστή που ισχύει για 
την χρήση (25%). 
 
 
 
6.Λοιπά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 
 
 
6.1. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 
Η εταιρεία ξεκίνησε την δραστηριότητά της εντός του 2007 και δεν έχουν γίνει 
προβλέψεις στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
 
6.2. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 
 
 
6.3. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Δεν υπάρχουν. 
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6.4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Δεν υπάρχουν. 
 
 
6.5. Μεταγενέστερα γεγονότα 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2008 
τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των 
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
    
 
 
 

Βάρη,  26 Φεβρουαρίου  2009 
 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος  Το Μέλος Ο Διευθυντής 

Λογιστηρίου  
 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΡΟΥΣΣΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΗ 140188 

 

 
 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ. ΚΑΡΡΑΣ 
Α.Δ.Τ. Σ 115974 

 
 
 
 
 

ΔΙΟΝ. Α. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 53853 
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Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Eταιρείας ΡΕΒΟΪΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ.
Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων τους ,πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) καθώς και την έκθεση ελέγχου  του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδυκτίου της,όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.revoil.gr Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής  Ρούσσος Ε. Γεώργιος:Πρόεδρος, Βενέτη Χ. Ευφροσύνη : Αντιπρόεδρος,
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών Κονάρης Γ.Δημοσθένης : Μέλος ,Καρράς Τ. Κων/νος : Μέλος.
καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο:  26/2/2009
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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2008 01.07.2007
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 497,70 Λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2008
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 818,82 Κέρδη προ φόρων 2.829,54
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 151.114,08 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 152.430,60 Αποσβέσεις 905,48

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -8.564,16
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.856,61
Μετοχικό Κεφάλαιο 150.000,00 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών ) 150.308,45
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 2.122,15 Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων  Εταιρείας (α) 152.122,15 λειτουργικές δραστηριότητες (α) 142.622,70
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 152.122,15 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -2.222,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 308,45 Τόκοι εισπραχθέντες 8.564,16
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 308,45 Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ.ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 152.430,60 επενδυτικές δραστηριότητες (β) 6.342,16

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2007-31.12.2008 Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
(ποσά σε ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0.00

01.07.2007 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
31.12.2008 και ισοδύναμα χρήσεως(α)+(β)+(γ) 148.964,86

Κύκλος εργασιών 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 0,00
Μικτά κέρδη 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 148.964,86
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -5.734,62
Κέρδη προ φόρων 2.829,54    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Κέρδη μετά από φόρους 2.122,15

Κατανέμονται σε : ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετόχους  Εταιρείας 2.122,15 31.12.2008
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) 0,1415 Συνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1.7.2007 ) 150.000,00
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ) 0,00 Κέρδη χρήσεως  μετά από φόρους 2.122,15
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2008 ) 152.122,15
επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων -4.829,14

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Τα δημοσιευόμενα Οικονομικά Στοιχεία αφορούν στην 1η (υπερδωδεκάμηνη)εταιρική χρήση από 1/7/2007 έως  31/12/2008.
2. Οι ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την  εταιρεία είναι η κλειόμενη.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ.
4. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας .
6. H εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα
7. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες κατατάσεις  στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί   στην αμέσως προηγούμενη χρήση.
8. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως με τα συνδεδεμένα μέρη,
    όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, είχαν ως εξής:

                                                                         ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  Έσοδα:   Δεν υπάρχουν
  Έξοδα:   Δεν υπάρχουν
  Απαιτήσεις:                                                                                      Δεν υπάρχουν
  Υποχρεώσεις:                                                                           Δεν υπάρχουν
  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

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ             ΤΟ ΜΕΛΟΣ                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
         ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ. ΚΑΡΡΑΣ                                               ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ
              Α.Δ.Τ.  AH 140188             Α.Δ.Τ.  Σ 115974                                                    Α.Δ.Τ   ΑΕ 538553

Βάρη 26 Φεβρουαρίου 2009

(ποσά σε ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

                ΡΕΒΟΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
Α.Μ.Α.Ε.  63394/04/Β/07/106 (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)

ΕΔΡΑ : ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5, ΒΑΡΗ  ΤΚ: 16672
Στοιχεία και πληροφορίες πρώτης υπερδωδεκάμηνης  χρήσεως 01 Ιουλίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2008

 


