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ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 

Πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε  ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο 
ΡΔΒΟΙΛ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΑΔ 

 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, 
ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ηεο  εηαηξηθήο ρξήζεο πνπ 
έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010. 
  
Η ρξήζε νινθιεξψζεθε κε δεκηέο πνζνχ 2.832,08€ , ε νπνία πξνέθπςε απφ 
δηάθνξα έμνδα πνζνχ 5.478,69€. Σα έζνδα απφ ηφθνπο πξνζεζκηαθψλ 
θαηαζέζεσλ αλήξζαλ ζην πνζφ ησλ 2.646,38€.  
 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηελ 31.12.2010 αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 
επξψ 143.926,19. 
  
Η εηαηξεία δελ πξνέβε ζε θάπνηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ιακβάλνληαο ππφςε 
ηελ δπζκελή ζπγθπξία γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. 
 
Με  βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή  
Λνγηζηή θαζψο θαη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, 
πνπ επηζπλάπηνληαη, ζεσξνχκε φηη έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο φια ηα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 
ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ζηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε.  
 
 
   Βάξε  24 Φεβξνπαξίνπ 2011 
Με ηηκή, 
 
 
Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ΡΔΒΟΙΛ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΑΔ 
 
Ο Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο 
 
 
 
Γεψξγηνο Δ. Ρνχζζνο 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο  ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο ΡΔΒΟΙΛ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ  

 
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΡΔΒΟΙΛ 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ πνπ απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε 
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνύ 
εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ 
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ 
αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα 
εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα 
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από 
νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε 
ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε 
κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν 
κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο 
πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, 
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 
επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα 
απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ 
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 
θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ 
από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε 
ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο 
γλώκεο. 
 
Γλώκε 
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 
εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 
31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο 
γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 
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Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. 
Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ 
Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα 
πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

Αζήλα, 25 Φεβξνπαξίνπ 2011 
 
 
 

Οξθσηόο Διεγθηήο  Λνγηζηήο 
Κνηδακάλεο Δι. Μηραήι 

Αξ Μ ΟΔΛ 24151 
 

     σνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

   μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΟΕΛ 125 
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ΔΣΗΙΔ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ  
ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΡΔΒΟΙΛ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ (ΥΡΗΗ 

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010) 
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ηνηρεία Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 
 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώΠΟΠΟ   31.12.10 31.12.09 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ     

Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό     

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία 

5.1. 0,01 242,20 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.2. 0,01 398,46 

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο 
ελεξγεηηθνύ 

  
0,02 

 
640,66 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό    

Λνηπέο απαηηήζεηο 5.3. 4.256,96 2.537,01 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 

ηζνδχλακα 

5.4. 143.926,19 147.819,36 

ύλνιν θπθινθνξνύληνο 
ελεξγεηηθνύ 

  
148.183,17 

 
150.356,37 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ  148.183,17 150.997,03 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ    

Ίδηα Κεθάιαηα    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 5.5. 150.000,00 150.000,00 

Λνηπά απνζεκαηηθά  
5.6. 106,11 106,11 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ  -2.208,91 623,17 

ύλνιν Ιδίωλ θεθαιαίωλ  147.897,20 150.729,28 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

ύλνιν καθξνπξόζεζκωλ 

ππνρξεώζεωλ 

  

0,00 

 

0,00 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 5.7. 285,97 267,75 

Σξέρσλ Φφξνο Δηζνδήκαηνο 5.13. 0,00 0,00 

ύλνιν βξαρππξόζεζκωλ 

ππνρξεώζεωλ 

 

285,97 267,75 

ύλνιν Παζεηηθνύ  148.183,17 150.997,03 
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ηνηρεία Καηάζηαζεο πλνιηθώλ Δζόδωλ 
 
 

Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάηωλ Υξήζεωο 1.1.2010-31.12.2010 
 

    ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώΠΟΠΟ    

1/1/2010 
31/12/2010 

1/1/2009 
31/12/2009 

πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο     

Κχθινο Δξγαζηψλ (πσιήζεηο)   0,00  0,00  

Κφζηνο πσιήζεσλ   0,00  0,00  

Μηθηφ θέξδνο   0,00  0,00  

 

Άιια έζνδα  5.8 0,23  0,00  

Έμνδα δηνηθήζεσο 5.9. -5.478,69 -5.446,41 

Άιια έμνδα 5.11 0,00 -140,00 

Κφζηνο Υξεκαηννηθνλνκηθφ  5.12. 2.646,38 4.193,54 

Κέξδε ρξήζεσο πξν θφξσλ   -2.832,08 -1.392,87 

Φφξνη Δηζνδήκαηνο   0,00 0,00 

Κέξδε πεξηόδνπ κεηά θόξωλ από 
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο   -2.832,08 -1.392,87 

Καζαξά θέξδε ρξήζεωο από 

ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο 
δξαζηεξηόηεηεο)   -2.832,08 -1.392,87 

Καηαλέκνληαη ζε:     

Μεηφρνπο κεηξηθήο εηαηξείαο   0,00 0,00 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή από 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο   -0,19 -0,09 
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ Δηαηξείαο 
 

( ΥΡΗΗ: 1/1/2010  -  31/12/2010) 
 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε 
επξώΠΟΠΟ   

Μεηνρηθό 
θεθάιαην Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα εηο 
λένλ 

ύλνιν Ιδίωλ 
Κεθαιαίωλ 

Τπφινηπν θαηά ηελ 01.01.10 150.000,00 106,11 623,17 150.729,28 

ρεκαηηζκφο Σαθηηθνχ 
Απνζεκαηηθνχ      

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ     -2.832,08 -2.832,08 

Τπφινηπν θαηά ηελ 31.12.10 150.000,00 106,11 -2.208,91 147.897,20 

 
 
 
 
 
 

 
Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ Δηαηξείαο 

 
 

( ΥΡΗΗ: 1/1/2009  -  31/12/2009) 
 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε 

επξώΠΟΠΟ   

Μεηνρηθό 

θεθάιαην Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ 

ύλνιν Ιδίωλ 

Κεθαιαίωλ 

Τπφινηπν θαηά ηελ 01.01.09 150.000,00 106,11 2.016,04 152.122,15 

ρεκαηηζκφο Σαθηηθνχ 

Απνζεκαηηθνχ      

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ     -1.392,87 -1.392,87 

Τπφινηπν θαηά ηελ 31.12.09 150.000,00 106,11 623,17 150.729,28 
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

( ΥΡΗΗ: 1/1/2010  -  31/12/2010) 
 

  31.12.2010 31.12.2009  

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Κέξδε πξν θφξσλ -2.832,08 -1.392,87  

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο 640,64  675,86  

Σφθνη(δηαθνξά ρξεσζη./πηζηση.) & ζπλαθή έμνδα/έζνδα -2.646,38  -4.193,54  

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -1.719,95  -387,79  

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 18,22  -40,70  

Μείνλ:    

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -10,00 0,00  

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α) -6.549,55  -5.339,04 

 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00  0,00  

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 2.656,38  4.193,54  

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β) 2.656,38  4.193,54 

 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ) 0,00  0,00 

 

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) -3.893,17  -1.145,50 

 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 147.819,36  148.964,86 

 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 143.926,19  147.819,36 
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ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ 31Η 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 
 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
Η αλψλπκε εηαηξεία «REVOIL ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ», ζπζηάζεθε ηελ 4 Ινπλίνπ 2007 
θαη  έρεη ζθνπφ ηελ αγνξά ή πψιεζε θάζε είδνπο αθηλήησλ, φπσο θαη ηελ 
αληαιιαγή αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο κε άιια. Σελ εθπφλεζε ή ηε  αλάζεζε ζε 
ηξίηνπο ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ επί αθηλήησλ, φπσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, 
ζθνπηκφηεηαο, αξρηηεθηνληθψλ, κεραλνινγηθψλ, έξεπλαο αγνξάο θ.ι.π. Σελ 
θαηαζθεπή ή ηελ  αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ θάζε κνξθήο θαη πξννξηζκνχ 
επί αθηλήησλ θπξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο ή ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
θαηαζθεπήο κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο φπσο θαη ηελ επίβιεςε ηέηνησλ 
θαηαζθεπψλ, ηελ ζπληήξεζε απηψλ θαη ηελ δηνίθεζε θαη ην ζπληνληζκφ 
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. Σε δηαρείξηζε αθηλήησλ θπξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο ή 
ηξίησλ ζηελ έλλνηα ηεο νπνίαο ελδεηθηηθά πεξηιακβάλεηαη ε θαζαξηφηεηα, 
ζπληήξεζε, αζθάιεηα θ.ι.π. Σελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, ζηελ 
έλλνηα ηεο νπνίαο ελδεηθηηθά πεξηιακβάλεηαη ε αιιαγή ηεο ρξήζεο, ε κεξηθή ή 
νιηθή εθκίζζσζε, ππνκίζζσζε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θ.ι.π. Σελ παξνρή 
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ θαη 
θάζε άιιε ζπλαθή εξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα.  
 
Η εηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή ηεο REVOIL Α.Δ.Δ.Π., εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αζελψλ.  
Η έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο κεηξηθήο REVOIL Α.Δ.Δ.Π., ζηνλ 
Γήκν Βάξεο επί ηεο νδνχ Καπνδηζηξίνπ 5, Σ.Κ. 166-72. 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 
24.2.2011. 
 
2. Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζνύληαη από ηελ εηαηξία 
θαηά ηελ θαηάξηηζε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 
 
2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο απφ 
Ιαλνπάξην ηνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή 
ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going 
concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ 
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ 
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (IFRIC) ηεο IASB. 
Όια ηα αλαζεσξεκέλα ε λενεθδνζέληα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηελ εηαηξία ηα νπνία ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, 
ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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 Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πξνηύπωλ  
Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ησλ 
νπνίσλ ε εθαξκνγή είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ παξνχζα ρξήζε ή κεηαγελέζηεξα 
παξαηίζεληαη παξαθάησ κε ηελ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο  φζνλ αθνξά ζηελ 
επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο απηψλ. 
 
Πξφηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ρξήζε 2010. 
 
- Αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3, πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη Σξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27, 
Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.(ηζρχνπλ γηα ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009).Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 
3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη 
νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα 
ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα 
κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε ησλ 
δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κειινληηθψλ 
κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα. Σν 
ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ 
ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Σν 
ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ 
ζπγαηξηθήο.Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο,  ζε θάζε ζπλέλσζε  
επηρεηξήζεσλ,   ν  απνθηψλ  λα επηκεηξά ηπρφλ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηνλ 
απνθηψκελν είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζην αλαινγηθφ πνζνζηφ ηνπο επί ηεο κε 
ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ηνπ απνθηψκελνπ. Η Δηαηξεία εθαξκφδεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 
2010. 
 
-ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ» 
Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ  
έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 2 
δηεπθξηλίδεη ηε ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ αμία 
ησλ κεηνρψλ, ζηηο νπνίεο ν πάξνρνο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πιεξψλεηαη ηνηο 
κεηξεηνίο θαη ε ππνρξέσζε αλαιακβάλεηαη απφ άιιε νληφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Η 
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
   

 - ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνηεκέλν) Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε 
– Αληηζηαζκηζκέλα ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο 
αληηζηάζκηζεο (εθαξκνγή ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009). 
Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα 
εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν 
έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη 
ζηελ Δηαηξεία θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 
39. 
 

-ΔΓΓΠΥΑ 12 «Γηαθαλνληζκνί γηα ηελ παξνρή δεκφζηαο ππεξεζίαο»  
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 Δθαξκόδεηαη  , ην αξγόηεξν, από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξώηνπ 
νηθνλνκηθνύ  έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 30 Μαξηίνπ 2009. 
Η δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο 
(δηαθαλνληζκνύο) παξαρώξεζεο δεκόζησλ ππεξεζηώλ.  
Η δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 
 

- ΔΓΓΠΥΑ 15 – ΓΛΠ 18 θαη 11, πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 
Απνζαθελίδεη ην πξφηππν (ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ) ζηηο πσιήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 
(ηζρχεη απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010). Η δηεξκελεία δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

-Γηεξκελεία 16 – Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε 
εμσηεξηθνχ. (ηζρχεη απφ 1ε Ινπιίνπ 2009). Γελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαζψο 
δελ ππάξρεη επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δε ρξεζηκνπνηεί 
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. 
 
- ΔΓΓΠΥΑ 17 – Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο. 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ινπιίνπ 2009). Η δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 
αθνινχζσλ κε ακνηβαίσλ (non - reciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ 
ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο 
κέηνρνη: α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ 
δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία  θαζφηη 
δελ δηαλέκεη κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνπο κεηφρνπο. 
 
- ΔΓΓΠΥΑ 18 – Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο (εθαξκφδεηαη 
ζε κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ειήθζεζαλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ννεκβξίνπ 2009). Η δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΥΠΑ γηα ηηο 
ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα 
ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηελ ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη 
γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. ε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε 
πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ 
Δηαηξεία. 
 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ 
βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ ( πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 
 

 Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ 
ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ 
πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ  2009. 
Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή 
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  
 
 
 
ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ»  
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Η ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο 
θνηλνπξαμίαο θαη νη ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2.  
 
ΓΠΥΑ 5 «Mε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε 
θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο»  
Η ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε 
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο 
πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο.  
 
ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο»  
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα.  
 
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ»  
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο 
ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή 
ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν.  
 
ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ»  
Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα 
αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 
κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
 
ΓΛΠ 17 «Μηζζψζεηο»  
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ 
γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  
 
ΓΛΠ 18 «Έζνδα» 
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο 
ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο / εληνιέαο ή 
πξάθηνξαο. 
  
ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ»  
   Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ επηκεξηζκφ θαη ηελ επηκέηξεζε (γηα 
ζθνπνχο απνκείσζεο)  ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη ζα επηκεξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 
ηεο απφθηεζεο ζε θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ή νκάδεο κνλάδσλ 
δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ απνθηψληνο πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ 
ηηο ζπλέξγεηεο ηεο ζπλέλσζεο. 
 
ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»  
  Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο  γηα ηελ επηκέηξεζε  ηεο 
εχινγεο αμίαο απνθηεζέληνο ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ άπινπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ.  
 
 
ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε»  
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Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά 
ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα ηηο ζπκβάζεηο 
ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ 
αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα 
επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά 
ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα 
απνηειέζκαηα.  
  
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α.  9  «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγψγσλ»  
Η ηξνπνπνίεζε θαζνξίδεη πεξηπηψζεηο  πεξηνξηζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ  εθαξκνγήο 
ηεο παξνχζαο δηεξκελείαο ζε παξάγσγα ελζσκαησκέλα ζε ζπκβφιαηα. 
 
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16  «Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην 
εμσηεξηθφ»   
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ δπλαηφηεηα θαηνρήο θαη θαζνξηζκνχ 
ελφο  παξάγσγνπ ή κε παξάγσγνπ  κέζνπ   σο κέζνπ  αληηζηάζκηζεο ζε κηα 
αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε εμσηεξηθνχ. Σν/α κέζν/α 
αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρεηαη/νληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 
νληφηεηεο εληφο ηνπ νκίινπ, αξθεί λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ, 
ηεθκεξίσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γ.Λ.Π. 39 . 
 
ΓΠΥΑ1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 
» 
Δθαξκφδεηαη , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ  
έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. 
Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη φηη  νληφηεηεο κε δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο 
θιάδνπο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίεο κεηαβαίλνπλ ζε ΓΠΥΑ 
επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηηθέο αμίεο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί βάζεη ησλ πξνγελέζηεξσλ 
ινγηζηηθψλ ηνπο θαλφλσλ. Οη νληφηεηεο πνπ απνθαζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 
εμαίξεζε απηή πξέπεη λα ππνρξενχληαη λα επηκεηξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ζέζεο εθηφο 
ιεηηνπξγίαο, απνθαηάζηαζεο θαη παξεκθεξείο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, 
Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» θαη λα 
αλαγλσξίδνπλ  απεπζείαο ζηα αδηαλέκεηα θέξδε νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 
πνζνχ απηνχ θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηηο 
πξνεγνχκελεο ΓΠΛΑ ηεο νληφηεηαο.  Η ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 αθνξά επίζεο 
επαλεθηίκεζε ηεο δηαπίζησζεο ηεο κίζζσζεο.  
 
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ  1 Ιαλνπαξίνπ 2011 
 

-  ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνηεκέλν) Πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ ΚΑΙ ΓΛΠ 27 
(Σξνπνπνίεζε) Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
(εθαξκφδνληαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
30ε Ινπλίνπ 2010). 



 17 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 1 επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ 
γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο είηε ηελ 
εχινγε αμία είηε ηελ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο 
γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο 
επηρεηξήζεηο, ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ζε 
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηνλ νξηζκφ ηεο 
κεζφδνπ θφζηνπο απφ ην ΓΛΠ 27 θαη ην αληηθαζηζηά κε ηελ απαίηεζε ηα 
κεξίζκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο εηζφδεκα ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηνπ επελδπηή. Καζψο ε εηαηξία  έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ, ε ηξνπνπνίεζε δελ 
έρεη αληίθηππν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.    
 
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 
(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ιαλνπαξίνπ 2013). 
 
ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012). 
Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ»    
Δθαξκφδεηαη  ,ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ  
έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ   2010. 
Η  ηξνπνπνίεζε απηή επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ 
αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα 
απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε 
ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 
ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε 
δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη 
επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 
ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο 
αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηίζεληαη  ζε 
εθαξκνγή. 
 
- Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α.19 - Αληηθαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε 
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο: Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010. Η δηεξκελεία απηή δηεπθξηλίδεη ην 
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε ππνρξεψζεσλ κηαο νληφηεηαο κε 
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο. Βάζεη ηεο ελ ιφγσ δηεξκελείαο, ε δηαθνξά κεηαμχ 
ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαη εχινγεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, 
αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο ή δεκηά ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Η ελ ιφγσ 
δηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.   
 
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε»    
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ  
έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ   2010.  
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πψο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά νξηζκέλα δηθαηψκαηα 
φηαλ ηα εθδνζέληα κέζα εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα 
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επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθδφηε. Δάλ ηα ελ ιφγσ κέζα δηαλέκνληαη θαη’ 
αλαινγία ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηνπ εθδφηε έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ 
κεηξεηψλ, πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο κεηνρηθφ θεθάιαην, αθφκα θαη αλ ε ηηκή 
άζθεζήο ηνπο εθθξάδεηαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα επηρεηξεκαηηθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ εθδφηε.  
Η ηξνπνπνίεζε  απηή δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  
 
-ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο θπξίσο ζρεηηθά κε ηηο 
γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.       
 
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 19 «Δμφθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο 
ηίηινπο» Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ 
νηθνλνκηθνχ  έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 30 Ινπλίνπ  2010. Η δηεξκελεία  παξέρεη  
θαζνδήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν νθεηιέηεο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ηνπο 
ζπκκεηνρηθνχο  ηίηινπο πνπ εθδίδεη γηα ηνλ πιήξε ή κεξηθφ δηαθαλνληζκφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο κεηά απφ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο 
ππνρξέσζεο. Η δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή  ζηελ Δηαηξεία. 
 
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 14 (Σξνπνπνίεζε ) «ΓΛΠ 19 – Σν φξην ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο θαη νη 
αιιειεπηδξάζεηο ηνπο». Δθαξκφδεηαη  , ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ  έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ   2010. 
 
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα θαη δηεξκελείεο  πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 
Πξνηχπσλ) 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα 
ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ 
ηνπ ΓΛΠ πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Μάην  ηνπ  2010 . Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, 
εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011. Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
 
ΓΠΥΑ 3  «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ»  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ αλαπξνζαξκφδεηαη ην ελδερφκελν ηίκεκα πνπ ιακβάλεηαη ζε 
κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πξηλ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 
πξνηχπνπ ΓΠΥΑ 3 (2008) θαηά ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ. Γίδνληαη νδεγίεο 
γηα ηελ κεηαγελέζηεξε ινγηζηηθνπνίεζε  ηνπ. Δπηπιένλ δίδνληαη νδεγίεο γηα ηελ 
επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο θαη γηα ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ 
παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπ απνθηψκελνπ.  
 
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  
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Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο θπξίσο ζρεηηθά κε ηηο 
γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.       
 
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ»  
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ 
ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ 
θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.  
 
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 
κειινληηθά.  
 
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»  
Η ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε 
αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 
πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.  
 
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηφηεηαο Πειαηψλ»  
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο 
επηκέηξεζεο ηεο επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 
 
 
2.2. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 
Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο ζεσξείηαη κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία 
ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ 
επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο ζεσξείηαη κηα γεσγξαθηθή 
πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε 
δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. 
Η εηαηξεία πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ηεο 
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηερληθψλ έξγσλ. 
 
2.3. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  
Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Η αμία 
θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επίιεθηεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ 
ζηνηρείσλ. 
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 
ελζσκάησλ παγίσλ κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα 
εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη 
γελφκελεο επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο) 
απνηηκήζεθαλ ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο. 
Οη απνζβέζεηο επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ 
παγίσλ πνπ εθηηκήζεθε σο εμήο: 
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- Λνηπφο εμνπιηζκφο  3 – 10 έηε 
 
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη 
ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία θαηαξηίζεσο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία 
ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. 
Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο πνπ 
ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα  
απνηειέζκαηα. 
Γελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο σθέιηκεο δσέο ιφγσ ηνπ είδνπο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο. 
Η δηνίθεζε ζα απμήζεη ηηο απνζβέζεηο φηαλ νη σθέιηκεο δσέο θαηαζηνχλ 
κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ή ζα κεηψζεη ηηο αμίεο ησλ 
παγίσλ πνπ έρνπλ απαμησζεί ηερλνινγηθά ή ησλ παγίσλ πνπ δελ είλαη πιένλ 
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη εγθαηαιείπνληαη ή πξφθεηηαη λα πσιεζνχλ. 
 
2.4. Απνκείωζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ 
απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο ζε θάζε 
εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
Σα απνζβελφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηηαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο 
αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. 
Η αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην 
απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμία ρξήζεσο. 
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκεηψζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη 
ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο 
απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 
 
2.5. Απνζέκαηα 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
2.6. Απαηηήζεηο από πειάηεο 
Γελ ππάξρνπλ 
 
2.7. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη 
ηηο θαηαζέζεηο φςεσο. 
 
2.8. Μεηνρηθό θεθάιαην 
Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε 
κεηνρψλ εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο 
θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ή ηεο Γηαθνξάο ππέξ ην άξηην. 
Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε 
επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Η αμία 
θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, κεησκέλεο κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθψο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, κέρξηο 
φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε 
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ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηε ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν 
εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα 
θεθάιαηα. 
 
2.9. Γαλεηζκόο 
Γελ ππάξρεη. 
 
2.10. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 
Γελ ππάξρεη. 
 
2.11. Παξνρέο ζην πξνζωπηθό 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
 
2.12. Μηζζώζεηο 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
2.13. Γηαλνκή κεξηζκάηωλ 
Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο 
ηνπο, δειαδή φηαλ εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ είλαη ε θαηά λφκν 
αξκφδηα λα ηα ρνξεγεί. 
 
 
3. Γηαρείξηζε θαη παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
Γελ ππάξρεη. 
 
 
4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεωο 
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε 
ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη 
εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Η εηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη 
παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Γελ ππάξρνπλ 
εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ ηηο 
νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. 
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5.  Αλαιπηηθά ηνηρεία επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 
5.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα παγία πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
Η αμία ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, 
έρνπλ σο παξαθάησ: 
 
Αμία θηήζεο   

Τπφινηπν θηήζεο 31.12.09 
Πξνζζήθεο 01.01-31.12.2010 
Μεηψζεηο 01.01-31.12.2010 
Τπφινηπν θηήζεο 31.12.10 

 840,00  
0,00 
0,00 

840,00 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  31.12.09 
Απνζβέζεηο 01.01 - 31.12.2010 
Μείσζε Απνζβέζεσλ 01.01 - 31.12.2010 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  31.12.10 

 -597,80 
-242,19 

0,00 
-839,99 

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2009 
Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2010 

 242,20 
0,01  

 
   

 
5.2. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
Η αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο αθνξά ινγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα θαη έρεη φπσο παξαθάησ: 
 
Αμία θηήζεο  

Τπφινηπν θηήζεο 31.12.09 
Πξνζζήθεο 01.01-31.12.2010 
Μεηψζεηο 01.01-31.12.2010 
Τπφινηπν θηήζεο 31.12.10 

1.382,00 
0,00 
0,00 

1.382,00  
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  31.12.09 
Απνζβέζεηο 01.01 - 31.12.2010 
Μείσζε Απνζβέζεσλ 01.01 - 31.12.2010 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  31.12.10 

-983,54 
-398,45 

0,00  
-1.381,99 

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2009 
Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2010 

398,46 
0,01  
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5.3 Λνηπέο απαηηήζεηο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 
 
 

 31.12.10 31.12.09 
Καηαζέζεηο φςεσο 3.926,19 7.819,36 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 140.000,00 140.000,00 

ύλνιν 143.926,19 147.819,36 

   
 

 
5.5. Μεηνρηθό θεθάιαην 
 
Αξηζκφο νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ 15.000 ηεκαρίσλ νλνκαζηηθήο αμίαο €10,00 έθαζηε. 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην €150.000,00 είλαη πιήξσο θαηαβεβιεκέλν 
 
 
 
5.6. Λνηπά απνζεκαηηθά 
               

     31.12.10           31.12.09 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 106,11 
 

106,11 

ύλνιν 106,11 106,11 
  
 
 
 
 
 

Πεξηγξαθή 
Λνγαξηαζκνύ 

31.12.10 31.12.09 

Υξεψζηεο 
Γηάθνξνη 

2.800,13 1.697,01 

Έμνδα πνπ 
αθνξνχλ ηελ 
επφκελε ρξήζε 

1.456,83 840,00 

Έζνδα ρξήζεο 
εηζπξαθηέα 

0,00 0,00 

ύλνιν 4.256,96 2.537,01 
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5.7. Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο ππνρξεώζεηο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8. Άιια έζνδα 
 
 
 
 
 
 
5.9. Έμνδα δηνίθεζεο 

               

 31.12.10 31.12.09 
Ακνηβέο ηξίησλ 1.000,00 1.100,00 

Παξνρέο ηξίησλ  0,00 225,00 
Φφξνη 0,00 0,00 

Γηάθνξα έμνδα 3.838,05 3.445,55 
Απνζβέζεηο 640,64 675,86 

ύλνιν 5.478,69 5.446,41 
 
 
 
5.10. Έμνδα δηάζεζεο 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
 
5.11. Άιια έμνδα 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
 
5.12. Υξεκαηνηθνλνκηθό απνηέιεζκα 
Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα αθνξά πηζησηηθνχο ηφθνπο απφ πξνζεζκηαθέο 
θαηαζέζεηο ,ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 2.656,38 θαη δηάθνξα έμνδα ηξαπεδψλ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 10,00 . 
 
5.13. Σξέρωλ θόξνο εηζνδήκαηνο 
 Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπληειεζηή πνπ ηζρχεη γηα ηελ 
ρξήζε (24%). 
 
 

  

 31.12.10 31.12.09 
Πξνκεζεπηέο 285,97 267,75 

ύλνιν 285,97 267,75 

 31.12.10 31.12.09 
Λνηπά έζνδα 0,23 0,00 

ύλνιν 0,23 0,00 
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6. Λνηπά πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 
 
 
6.1. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 
Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα ηελ  εηαηξεία είλαη νη 2008 , 2009 θαη 2010. 
Η εηαηξεία μεθίλεζε ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο εληφο ηνπ 2007 θαη δελ έρνπλ γίλεη 
πξνβιέςεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
 
 
6.2. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζωπηθνύ 
Η εηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. 
 
 
6.3. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
6.4. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 
Γελ ππάξρνπλ. 
 
 
6.5. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 ηα 
νπνία ζα έπξεπε λα θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ 
δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
    

 
Βάξε,  24 Φεβξνπαξίνπ  2011 

 
 
 

 
 

Ο Πξφεδξνο θαη 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο  

Σν Μέινο 
Ο Πξντζηάκελνο 

Λνγηζηεξίνπ  

 
 
 
 
 
 

ΓΔΩΡΓΙΟ Δ ΡΟΤΟ 
Α.Γ.Σ. ΑΗ 140188 

 

 
 
 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟ Σ. ΚΑΡΡΑ 
Α.Γ.Σ.  115974 

 
 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΙΟ Γ. ΚΡΟΚΟ 
Α.Γ.Σ. Π 311923 
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Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Eηαηξείαο ΡΔΒΟΪΛ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Α.Δ.

πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο ΡΔΒΟΙΛ ΑΔΔΠ όπνπ αλαξηώληαη 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ,θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ: www.revoil.gr     ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Αξκόδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο      Ρνύζζνο Δ. Γεώξγηνο:Πξόεδξνο, Βελέηε Υ. Δπθξνζύλε : Αληηπξόεδξνο,

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ     Κνλάξεο Γ.Γεκνζζέλεο : Μέινο ,Καξξάο Σ. Κσλ/λνο : Μέινο.

θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην:  24/2/2011

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο: Μηραήι Κνηδακάλεο Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 24151

Διεγθηηθή Δηαηξία: πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο Α.Δ.Ο.Δ.

Σύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ: Mε ζύκθσλε γλώκε

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2010 01.01.2009

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 0,01 242,20 Λειηοσργικές δραζηηριόηηηεο 31.12.2010 31.12.2009

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,01 398,46 Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ -2.832,08 -1.392,87

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 148.183,15 150.356,37 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 148.183,17 150.997,03 Απνζβέζεηο 640,64 675,86

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα -2.656,38 -4.193,54

ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -1.719,95 -387,79

Μεηνρηθό Κεθάιαην 150.000,00 150.000,00 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιήλ δαλεηαθώλ ) 18,22 -40,70

Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ -2.102,80 729,28 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Ιδηνθηεηώλ Μεηξηθήο  (α) 147.897,20 150.729,28 ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) -6.549,55 -5.339,04

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 0,00 0,00 Επενδσηικές δραζηηριόηηηεο

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 147.897,20 150.729,28 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 285,97 267,75 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 2.656,38 4.193,54

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 285,97 267,75 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 148.183,17 150.997,03 επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 2.656,38 4.193,54

Χρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηεο

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 0,00 0.00

01.01.2010 01.01.2009 Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα

31.12.2010 31.12.2009 θαη ηζνδύλακα ρξήζεσο(α)+(β)+(γ) -3.893,17 -1.145,50

Κύθινο εξγαζηώλ 0,00 0,00 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο 147.819,36 148.964,86

Μηθηά θέξδε 0,00 0,00 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο 143.926,19 147.819,36

Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ -5.478,69 -5.446,61

Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ -2.832,08 -1.392,87

Κέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) -2.832,08 -1.392,87

Καηαλέκνληαη ζε:

Μεηόρνπο εηαηξείαο 0,00 0,00 31.12.2010 31.12.2009

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0,00 0,00 πλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α+Β) -2.832,08 -1.392,87 (1.1.2010 θαη 1.1.2009 αληίζηνηρα) 150.729,28 152.122,15

Κέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε επξώ) -0,19 -0,09 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  κεηά από θόξνπο -2.832,08 -1.392,87

Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαηώλ ιήμεο ρξήζεσο 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ -4.838,05 -6.122,47 (31.12.2010 θαη 31.12.2009 αληίζηνηρα) 147.897,20 150.729,28

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

1. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα ηελ  εηαηξεία είλαη νη 2008 , 2009 θαη 2010.

2. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο ΡΔΒΟΙΛ ΑΔΔΠ.

3. Η εηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθό. 

4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο .

5. H εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο αθίλεηα

6. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2010 έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2009.

7. Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο  Δηαηξείαο  ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε,

    όπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24, είραλ σο εμήο:

(πνζά ζε επξώ)

  Έζνδα:   Γελ ππάξρνπλ

  Έμνδα:   Γελ ππάξρνπλ

  Απαηηήζεηο:                                                                                      Γελ ππάξρνπλ

  Τπνρξεώζεηο:                                                                           Γελ ππάξρνπλ

  πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο:       Γελ ππάξρνπλ

  Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο:                Γελ ππάξρνπλ

  Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο:                     Γελ ππάξρνπλ

Βάξε 24 Φεβξνπαξίνπ 2011

         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ          ΣΟ ΜΔΛΟ

         ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

       ΓΔΩΡΓΙΟ  Δ. ΡΟΤΟ   ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Σ. ΚΑΡΡΑ

              Α.Γ.Σ.  AH 140188             Α.Γ.Σ.   115974

                                       Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

                ΡΕΒΟΙΛ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΕ

Α.Μ.Α.Δ.  63394/04/Β/07/106 (ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ -Γ/ΝΗ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ)

ΔΓΡΑ : ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΟΤ 5, ΒΑΡΗ  ΣΚ: 16672

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  ρξήζεσο από  01 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Ν.2190, Άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ,ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

                                              ΑΘΑΝΑΙΟ Γ. ΚΡΟΚΟ

                                                   Α.Γ.Σ   Π 311923

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (πνζά ζε επξώ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (πνζά ζε επξώ) 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΔΩ (πνζά ζε επξώ)

   ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (πνζά ζε επξώ)

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ                                                                                                      ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ                                                   

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ                                                                                                      ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ                                                   

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ                                                                                                      ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ                                                                            

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ                                                                                                      ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ                                                                            

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ                                                                                                      ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ                                                                            

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ                                                                                                      ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΙ                                                                            

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:

 
 
 

 


