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1. Έκθεση ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
 

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της«ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε»,   που αποτελούνται από 
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008, και 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 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 και  κανονιστικών θεμάτων 



Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31Δεκεμβρίου 2008                                                                                                  

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α  και 37 του Κ.Ν.  2190/1920. 

     

 

 

 

Αθήνα,  28   Μαρτίου  2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής 
Αναστάσιος Επ. Κερατσής 

ΑΜ ΣΟΕ 10871 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Φωκ. Νέγρη 3,  Αθήνα 
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2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
 

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΑ 

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ 2008 

Κύριοι Μέτοχοι,  

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε βάσει του καταστατικού της εταιρείας, Ισολογισμό της 31.12.2008 καθώς και τον 
λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το Ν.2190/1920. 

Η αποκλειστική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η κατοχή ακινήτου εκτός εκμετάλλευσης προσωρινά. Ήδη από το 
2006 έχει ανατεθεί σε εξωτερικό γραφείο μελετών η διαδικασία απόκτησης και ενεργοποίησης όλων των αδειών ώστε 
να μπορεί η εταιρεία να εκμεταλλευτεί τουριστικά το ακίνητο. 

Από την ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» προκύπτει ζημιά προ φόρων ποσού 44.844,01€. Η ζημιά 
προκαλείται από τα έξοδα διοίκησης της εταιρείας που αφορά, τα απαραίτητα διοικητικά έξοδα λειτουργίας μίας 
επιχείρησης, καθώς και έξοδα των συμβούλων για τις μελέτες και τις άδειες. 

Παραμένει ως το μόνο και πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας το ακίνητο στην περιοχή της Πολεμάρχα 
στην Αργολίδα, έκτασης 511 στρεμμάτων ,με εκτιμώμενη από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών αξία 11.700.000,00 Ευρώ. 

¨Έχει υποβληθεί αίτημα σε μελετητική εταιρία για την ένταξη ενός τουριστικού σχεδίου ανάπλασης του ακινήτου σε 
πρόγραμμα επιδότησης. Η αξιοποίηση του ακινήτου με οποιαδήποτε μορφή είναι το μέλλον της εταιρείας. 

Από τα ανωτέρω και από την έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας έχετε όλα τα στοιχεία βάσει των οποίων μπορείτε να 
εκτιμήσετε όλο το έργο του Δ.Σ. για την περίοδο 01.01.2008 - 31.12.2008  για αυτό και παρακαλούμε όπως σύμφωνα 
με την ημερήσια διάταξη προβείτε : 

• Στην έγκριση του υποβληθέντος Ισολογισμού της χρήσης 2008. 
• Απαλλάξετε από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα 

της περιόδου 01.01.2008 - 31.12.2008  και  
• Προβείτε στην εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2009 και προσδιορίστε την 

αμοιβή τους. 

Αθήνα  24/03/2009 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση διαχειρίσεως του ΔΣ που αποτελείται από 2 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην 
έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 28/03/2009. 

 
Αθήνα , 28 Μαρτίου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής 
Αναστάσιος Επ. Κερατσής 

ΑΜ ΣΟΕ 10871 

ΣΟΛ Α.Ε. 
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3. Στοιχεία Ισολογισμού 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2007
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πάγια και εξοπλισμός 11.727.333,43 11.700.000,43
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Λοιπές Απαιτήσεις 9.4 104.123,10 42.837,73
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 9.5 25.200,81 15.561,02

129.323,91 58.398,75

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.856.657,34 11.758.399,18

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 2.865.000,00 2.865.000,00
Αδιανέμητα κέρδη 7.013.284,54 6.864.844,56

9.878.284,54 9.729.844,56
Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις 120.944,25 3,56
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.3 1.808.383,19 2.001.667,18

1.929.327,44 2.001.670,74
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές 9.6 994,02 2.236,26
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 9.6 15.462,72 1.170,00

Ασφαλιστικά Ταμεία

Λοιπές υποχρεώσεις 32.588,62 23.477,62
49.045,36 26.883,88

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.856.657,34 11.758.399,18

ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της31/12/08

 
4. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου    

31/12/2008 31/12/2007
Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Λοιπού Υλικού
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 -14.739,10
Αμοιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων -10.644,10 -15.921,87
Λοιπά Έξοδα -33.595,67 -19.205,09
Χρηματοοικονομικά Έξοδα -696,74 -16,31
Αποσβέσεις 0,00 -99,99

Λοιπά Έσοδα 92,50 47,22
Αποτέλεσμα χρήσης πρό φόρων -44.844,01 -49.935,14
Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 193.283,99 0,00
Καθαρά κέρδη 148.439,98 -49.935,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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 5. Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορές 

αναπροσαρμογής
Αδιανέμητα 

κέρδη
Σύνολο

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2003 2.490.000,00 1.067.916,24 -127.784,51 3.430.131,73
Προσαρμογές Μετάβασης στη Χρήση 2003 -1.066.891,23 5.950.031,44 4.883.140,21
Μεταβολές στο Καθαρό Κέρδος 0,00
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2003 2.490.000,00 1.025,01 5.822.246,93 8.313.271,94
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύμφωνα
με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές 2.490.000,00 1.025,01 5.822.246,93 8.313.271,94
Προσαρμογές Μετάβασης στη Χρήση 2004 0,00
Μεταβολές στο Καθαρό Κέρδος 594.724,00 594.724,00
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2004 2.490.000,00 1.025,01 6.416.970,93 8.907.995,94
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα
με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές 2.490.000,00 1.025,01 6.416.970,93 8.907.995,94
Προσαρμογές Μετάβασης στη Χρήση 2005 0,00 0,00
Μεταβολές στο Καθαρό Κέρδος 208.537,81 208.537,81
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2005 2.490.000,00 1.025,01 6.625.508,74 9.116.533,75
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύμφωνα
με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές 2.490.000,00 1.025,01 6.625.508,74 9.116.533,75
Προσαρμογές Μετάβασης στη Χρήση 2006 0,00 0,00
Μεταβολές στο Καθαρό Κέρδος 288.245,95 288.245,95
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2006 2.490.000,00 1.025,01 6.913.754,69 9.404.779,70
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύμφωνα
με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές 2.490.000,00 1.025,01 6.913.754,69 9.404.779,70
Προσαρμογές Μετάβασης στη Χρήση 2006 375.000,00 375.000,00
Μεταβολές στο Καθαρό Κέρδος -49.935,14 -49.935,14
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2007 2.865.000,00 1.025,01 6.863.819,55 9.729.844,56
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύμφωνα
με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές 2.865.000,00 1.025,01 6.863.819,55 9.729.844,56
Προσαρμογές Μετάβασης στη Χρήση 2006 0,00 0,00
Μεταβολές στο Καθαρό Κέρδος 148.439,98 148.439,98
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2005 2.865.000,00 1.025,01 7.012.259,53 9.878.284,54

Κατανεμημένα στους Μετόχους της Μητρικής
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6. Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31/12/2008 31/12/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων -44.844,01 -49.935,14
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Φόρο 0,00 0,00
Αποσβέσεις 0,00 99,99
Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυσεων
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων -61.285,37 -18.868,26
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 143.102,17 -302.566,79
Αύξηση/ (μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 696,74 16,31
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες 36.972,79 -371.270,20
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων -27.333,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες -27.333,00 0,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 375.000,00
Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0,00 375.000,00
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.639,79 3.729,80
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 15.561,02 11.831,22
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης  της περιόδου 25.200,81 15.561,02  
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 7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 
 
7.1Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρία  ιδρύθηκε το 1977 με έδρα σήμερα τον  Δήμο Αθηναίων(Βρασίδα  3-ΤΚ11528)  

Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων 
Εταιρειών και Πίστεως, με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 2993/01/Β/86/2992 
 

Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό, είναι: 
 α) Η ίδρυση, ανέγερση, οργάνωση ή εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων και 
παραθεριστικών οικισμών, η διαμόρφωση και διαρρύθμιση πάσης φύσεως και μορφής ελευθέρων χώρων και 
εκμετάλλευση για την τουριστική ή οικιστική τους αξιοποίηση και η κατά οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των 
προαναφερθεισών τουριστικών ή παραθεριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένης και της πωλήσεως , 
μεταβιβάσεως ή εκμισθώσεως αυτών σε τρίτους 

β) Η ίδρυση και οργάνωση τουριστικών γραφείων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση των στην 
παράγραφο α του παρόντος αναφερομένων ξενοδοχειακών τουριστικών  και παραθεριστικών εγκαταστάσεων, ως και 
η αγορά και κατά οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή η υφ΄οιονδήποτε νομική μορφή χρησιμοποίηση παντός 
είδους συγκοινωνιακών μέσων (πλοίων ,αυτοκινήτων κ.λπ.)για την εξυπηρέτηση των στις εγκαταστάσεις αυτές 
διαμενόντων καθώς και τρίτων. 

γ) Η  εκτέλεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και κατασκευ΄ων και λιμενικών τοιούτων 
συμπεριλαμβανομένων, είτε επί ιδιοκτήτων είτε επί αλλοτρίων ακινήτων. 

δ) Η αγορά ή η καθ οιονδήποτε τρόπο απόκτηση ακινήτων προς μεταπώληση είτε κατόπιν εκτελέσεως έργων και 
αξιοποιήσεως αυτών είτε αυτουσίως, ή επί ιδιοκτήτων ακινήτων εκτέλεση διάφορων τεχνικών έργων ή κατασκευών 
ως και η επ αυτών ανέγερση οικοδομών ή κτιρίων προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση , η ανέγερση επί αλλοτρίων 
ακινήτων οικοδομών ή κτιρίων κατά το σύστημα της αντιπαροχής. 

ε) Η αγορά ή κατασκευή οιασδήποτε μορφής κτισμάτων επί ιδόκτητων ή αλλότριων ακινήτων προς μεταπώληση ή 
προς εκμετάλλευση αυτών είτε καθ ολοκληρία είτε κατά το σύστημα της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. 

στ) Η άσκηση πάσης φύσεως γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή δασικής επιχείρησης επί ιδιόκτητων ή αλλότριων 
ακινήτων. 

ζ) Η ίδρυση βιομηχανιών ή βιοτεχνιών κατασκευής πάσης φύσεως δομικών υλικών και στοιχείων ή επεξεργασίας 
γεωργικών , κτηνοτροφικών ή δασικών προιόντων  ως και η εμπορία των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών αυτών 
προιόντων. 

η)Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής , οι οποίες έχουν κατά 
οποιονδήποτε τρόπο σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας , η εισαγωγή εκ της αλλοδαπής πάσης 
φύσεως προιόντων ή εμπορευμάτων προς ιδία χρήση της εταιρίας  ή και προς περαιτέρω διάθεση αυτών στην 
αγορά. 

θ)Η ενέργεια πάσης άλλης πράξεως ή δραστηριότητας η οποία εξυπηρετεί ή διευκολύνει αμέσως ή εμμέσως την 
πραγμάτωση των ως άνω σκοπών συμπεριλαμβανομένης και της εκμεταλλεύσεως πάσης φύσεως ευρεσιτεχνιών, 
τεχνικής εμπειρίας ή μεθόδων , σχεδίων υποδειγμάτων και  σημάτων.  

 Η ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ  A,E είναι θυγατρική της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε με ποσοστό συμμετοχής 69,30%.  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στις 28 Μαρτίου 2009. 
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8. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ A.E με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2008 καλύπτουν την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως ακριβώς και της μητρικής εταιρίας  ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με 
την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων, χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και 
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων) σε εύλογες αξίες μέσω του αποτελέσματος. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και 
πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές 
καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 8.3. 

Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μια σειρά από καινούρια 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), 
τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την 
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η 
οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005". Η εταιρία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1 
Ιανουαρίου 2005. 

 

8.1 Βασικές Λογιστικές Αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και έχουν εφαρμοσθεί με 
συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. Στις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία 
των προηγούμενων χρήσεων αναμορφώθηκαν για να καταστούν ομοειδή με τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης.  

Στη σημείωση 8.1.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ για το 2008 αλλά δεν έχουν εφαρμογή 
στην Εταιρεία και στη σημείωση 8.1.2 παρουσιάζονται συνοπτικά τα Πρότυπα και οι Διερμηνείες που θα υιοθετήσει η 
Εταιρεία σε μεταγενέστερες περιόδους. 

 

8.1.1 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ 
και δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρία. 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2008 αλλά δεν έχουν εφαρμογή 

στην Εταιρία: 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 : Δ.Π.Χ.Α. 2 - Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων 
του Ίδιου Ομίλου 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών θα 
πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές καταστάσεις της 
επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους απαιτούμενους 
λογιστικούς χειρισμούς. 

Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 
Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της 
παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 



 
 Οικονομικές Καταστάσεις για την  περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007                          11 

Παρόλο που η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 επικεντρώνεται σε πληρωμές στο προσωπικό βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους η 
λογική της μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες παρόμοιες συναλλαγές με προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι 
οντότητες οφείλουν να εφαρμόζουν την παρούσα Διερμηνεία για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαρτίου 
2008,ή μεταγενέστερα. Επιτρέπεται η εφαρμογή πριν από την ημερομηνία αυτή. Εάν μία οντότητα εφαρμόζει την 
παρούσα διερμηνεία για μία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου 2008, πρέπει να το γνωστοποιήσει. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12: Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες (i) μία οντότητα του δημοσίου 
τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού 
τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της 
υποδομής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη 
υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρμόζεται μόνο για συμφωνίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες ο 
διαχειριστής χρησιμοποιεί την υποδομή. Δεν καλύπτει, λοιπόν, συμβάσεις εκχώρησης μεταξύ επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τομέα. 

Ο Οδηγός Εφαρμογής της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθμιστικές αρχές ή ο έλεγχος της υπηρεσίας δεν 
προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της τιμολόγησης ή του τρόπου χρήσης της υποδομής. Γι αυτό 
τον λόγο υποκειμενική κρίση απαιτείται για ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να προσδιοριστεί αν εντάσσονται 
στον σκοπό της Διερμηνείας. 

Συμφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 θα πρέπει να χειρίζονται σύμφωνα με τα υπόλοιπα 
Δ.Π.Χ.Α. . Συμφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής ελέγχει την υποδομή είναι πιθανό να οδηγούν σε αναγνώριση των 
περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16 ή να αποτελούν μίσθωση (σύμφωνα με την Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 4). 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Νωρίτερη 
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η αναδρομική εφαρμογή της απαιτείται κατά την μετάβαση αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις σε 
αυτή την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης αναδρομική εφαρμογή είναι ανέφικτη. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14: Δ.Λ.Π. 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες 
Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι οποίες 
συνήθως επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων 
παροχών Το θέμα μελέτης της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 σχετίζεται μόνο με περιορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων 
καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε 
ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχολείται ειδικά με την έννοια «διαθέσιμο» που 
χρησιμοποιείται στο Δ.Λ.Π. 19. Γενικά, η Διερμηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονομικό όφελος είναι διαθέσιμο εάν η 
επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισμό 
του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά 
οφέλη είναι άμεσα αναγνωρίσιμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή από το πώς προτίθεται να χρησιμοποιήσει 
το τυχόν πλεόνασμα. Η Διερμηνεία επιπλέον ασχολείται με τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις χρηματοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η εφαρμογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης 
περιόδου για την οποία η Διερμηνεία έχει εφαρμογή. 

Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 και στο Δ.Π.Χ.Α. 7 – Επαναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών 
Περιουσιακών Στοιχείων 

Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 επιτρέπουν, σε κάποιες περιπτώσεις, την επαναταξινόμηση από την κατηγορία 
επενδύσεων προς εμπορία σε άλλες κατηγορίες, μη παράγωγων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 
καθώς και την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιμα προς 
πώληση στα δάνεια και απαιτήσεις. Οι τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτούν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις οργανισμών που εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39. 
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8.1.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα  τα οποία δεν έχουν ακόμα 
τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί. 
 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερμηνείες για τα υπάρχοντα 
πρότυπα έχουν δημοσιευθεί, τα οποία όμως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις 
και τις οποίες η εταιρία δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει. 

Συνοπτικά τα οι ανωτέρω διερμηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα: 

Δ.Λ.Π. 23: Κόστος Δανεισμού  

 
Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισμού που 
αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του 
παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή 
πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του κόστους 
του παγίου. Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που σχετίζονται με 
πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες 
ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε 
κατάσταση για χρήση ή πώληση. Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για κόστη δανεισμού σχετιζόμενα με 
πάγια περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή του επιτρέπεται. 

ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Τροποποιημένο  

Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής 
θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με τους μετόχους με την ιδιότητά τους ως μέτοχοι (π.χ. μερίσματα, 
αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η 
βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων. 

Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή γνωστοποίησης 
συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. 

Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 
ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις 
και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 εφαρμόζονται αναδρομικά (Δ.Λ.Π. 8.19 
(β)). Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις 
που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του Δ.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά με τις συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου 
σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράμματα πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς 
τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 2 δε θα 
έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρίας. 

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων  

Το αναθεωρημένο πρότυπο εφαρμόζεται για συνενώσεις επιχειρήσεων που συμβαίνουν την 1 Ιουλίου 2009 ή 
μεταγενέστερα και εφαρμόζεται από την ημερομηνία αυτή και έπειτα. Το αναθεωρημένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές 
στις λογιστικές απαιτήσεις για τις συνενώσεις επιχειρήσεων, αλλά συνεχίζει να απαιτεί την εφαρμογή της μεθόδου 
αγοράς (Purchase Method) και έχει σημαντική επίδραση στις συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες θα συμβούν την 1 
Ιουλίου 2009 ή μεταγενέστερα. 
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Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε 
θυγατρικές επιχειρήσεις  

Το αναθεωρημένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν την απώλεια ελέγχου σε μια 
θυγατρική καθώς και αλλαγές που αφορούν το χρηματοοικονομικό κόστος στις θυγατρικές. Η διοίκηση εκτιμά ότι το 
αναθεωρημένο πρότυπο δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων.  

Τροποποιήσεις στα Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο “puttable”. 

Με βάση τη τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 απαιτείται, εφόσον εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, ορισμένα 
χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την 
ρευστοποίηση μιας επιχειρηματικής οντότητας να καταταχθούν ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων 

Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα ανωτέρω μέσα που έχουν 
καταταχθεί ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων.  

Η εταιρία αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές της καταστάσεις. 

Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2009. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 
Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

Δ.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίμηση   

Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης 

Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. IAS 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον 
πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου.  

Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2009. 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2008 

Η IASB προχώρησε μέσα στο 2008 στην έκδοση «Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης 2008». Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την 1 Ιανουαρίου 2009 ή 
μεταγενέστερα. Η Εταιρία εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 23 Κόστος Δανεισμού δεν θα επηρεάσουν τις 
λογιστικές πολιτικές της Εταιρίας. Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό του κόστους δανεισμού σε σχέση με τη 
μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται την 1 Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα, 
παρ’ όλα αυτά οι προβλέψεις της Διοίκησης δείχνουν ότι η επίδραση δε θα είναι σημαντική. Μικρότερες 
τροποποιήσεις έχουν γίνει σε αρκετά Πρότυπα αλλά η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η επίδραση δε θα είναι 
σημαντική στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων 

Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα δύο ζητήματα: 

Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 11 ή του Δ.Λ.Π. 18. 

Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόμενων με αυτά 
εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων. 
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Οι συμφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 είναι οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων. 
Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν την παράδοση και 
άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15 «Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται 
στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων. Αλλαγές στις λογιστικές πολίτικές θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 8. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Εξωτερικού 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να κατέχονται άμεσα από μία μητρική 
επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με 
τη φύση των αντισταθμιζόμενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο για το 
οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση αντιστάθμισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια 
κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογές ανακατάταξης, με τη διάθεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 
εξωτερικού. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο 
που προέρχεται από μία καθαρή επένδυση σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να 
καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστική αντιστάθμισης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39. Η παρούσα Διερμηνεία 
εφαρμόζεται μόνο σε αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ 
δεν έχει εφαρμογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθμισης, όπως για παράδειγμα για αντισταθμίσεις εύλογης 
αξίας ή ταμειακών ροών. 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Εξωτερικού» 
εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/10/2008. Νωρίτερη εφαρμογή 
της Διερμηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις των 
Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17. Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του 
ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα 
μερίσματα. 

Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει 
τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές 
μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων 
μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα. 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17 «Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρμόζεται από τις 
επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Νωρίτερη εφαρμογή της 
Διερμηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις των 
Οικονομικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το Δ.Λ.Π. 27 
(όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το Δ.Π.Χ.Α. 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα Διερμηνεία). Η 
αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας δεν επιτρέπεται. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 

Η ΕΔΔΠΧΑ εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 
αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα 
πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό τον οποίο η επιχείρηση θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να 
αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με 
το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα).  
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Η ΕΔΔΠΧΑ αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του ενσώματου παγίου, την 
αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η 
εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και 
τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που λαμβάνονται από τους 
πελάτες.  

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις μελλοντικά 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009.  

Η Εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. 

8.3 Σημαντικές λογιστικές αποφάσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες 
επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών 
καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την 
ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της 
περιόδου . Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις 
και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ 
επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 

Κρίσεις 

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση της Εταιρίας (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με εκτιμήσεις οι 
οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με: 

 

Ø Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 

 

Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη ως τη 
λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη 
προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες ως τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν 
πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο η Εταιρία έχει την πρόθεση και την ικανότητα 
να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Η Α.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.Ε. κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για 
εμπορικούς σκοπούς καθώς αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η 
κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον 
τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται 
ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές 
στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται 
ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως 
διαθέσιμες προς πώληση. 

Ø Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 

Η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για ανακτησιμότητα των απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους. 

 

Ø Κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή 
χρηματοδοτική. 
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Η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως στην 
αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής λαμβάνονται υπόψη 
γεγονότα όπως ο χρόνος της μίσθωσης, η υπολειπόμενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι παράγοντες. 

 

Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες 
δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Μία 
λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της 
εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά 
ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι 
αβέβαιες. Η εταιρία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος 
και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις 
συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο 
μέλλον 

• Επισφαλείς απαιτήσεις. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων βασίζονται στην ιστορικότητα των στατιστικών 
στοιχείων που διατηρεί η εταιρεία αναφορικά με τον κίνδυνο απαιτήσεις κατά πρακτόρων κυρίως να μην 
ανακτηθούν. 

• Ενδεχόμενα γεγονότα. Η Εταιρία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία 
των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική 
θέση της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 
σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις 
σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. 

• Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων. Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων 
στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 2008 η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές 
αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα 
αναλύονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα, ωστόσο, είναι 
πιθανό να διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθμιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισμικό και το μηχανογραφικό 
εξοπλισμό. 

 

8.4  Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά 
εφαρμόζει η εταιρεία είναι οι ακόλουθες 

8.4.1  Ενοποίηση 

Η Εταιρία ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ A.E, ως θυγατρική με ποσοστό συμμετοχής 69,30%, συμμετέχει στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της ΣΕΛΟΝΤΑ  Α.Ε.Γ.Ε, με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών 
δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται 
υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές 
ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύει να 
ενοποιείται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

8.4.2  Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις.  Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Η εταιρία έχει 
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στην κατοχή της ακίνητο, έκτασης 511.859 τ.μ. ,στην περιοχή Πολεμάρχα του Νομού Αργολίδος, επί του οποίου έχει 
γίνει εκτίμηση του σώματος Ορκωτών Εκτιμητών . 

8.4.3 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.  Οι 
ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει 
όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσματα. 

8.4.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

8.4.5 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας.  

8.4.6 Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά 
οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές 
σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της 
περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην 
οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 
 
 Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που 
εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το 
έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.   

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 
που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 
ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του 
χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την 
επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. Ο φορολογικός συντελεστής με τον οποίο προσδιορίστηκαν οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανέρχεται στο 25%, ο οποίος αποτελεί τον φορολογικό 
συντελεστή της χρήσης 2009.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις 
σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών 
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διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο 
προβλεπτό μέλλον. 

8.4.7 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο την αποζημίωση συνταξιοδότησης του 
προσωπικού όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων 
καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

9.  Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
9.1 Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Η Εταιρία ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ A.E, ως θυγατρική με ποσοστό συμμετοχής 69,30%, συμμετέχει στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 

9.2 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
Επί των Παγίων ή ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

  

9.3 Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  Tα 
συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

Α.Φ. 
Απαίτηση

Α.Φ. 
Υποχρέωση

Α.Φ. 
Απαίτηση

Α.Φ. 
Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία 1.808.383,19 2.001.667,18
Σύνολο 1.808.383,19 2.001.667,18

31/12/2008 31/12/2007

 

 
9.4 Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 

Οι Πελάτες και οι λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

31/12/2008 31/12/2007
Χρεώστες διάφοροι 103.921,10 40.241,10
Φορολογικές απαιτήσεις 2.428,63
Έξοδα επόμενων χρήσεων 202,00 168,00
Καθαρές απαιτήσεις 104.123,10 42.837,73  

 

 

9.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν τα εξής:  
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31/12/2008 31/12/2007
Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 2.090,02 2.201,43
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 23.110,79 13.359,59
Σύνολο 25.200,81 15.561,02  

 

9.6 Προμηθευτές 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

31/12/2008 31/12/2007
Προμηθευτές 994,02 2.236,26
Πιστωτες διαφοροι 32.588,62 23.477,62
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιπές υποχρεώσεις από Φόρους 15.462,72 1.170,00
Σύνολο 49.045,36 26.883,88  

  

  

9.8 Έξοδα ανά κατηγορία 

 Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της Εταιρείας για τις χρήσεις 2008 και 2007 αντίστοιχα έχει ως ακολούθως: 

 

31/12/2008 31/12/2007

Μισθοί και ημερομίσθια συμπεριλαμβανομένων και 
αποζημιώσεων παύσης εργασίας 0,00 14.739,10
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 7.758,87 15.921,87
Λοιπά έξοδα 36.480,90 19.205,09

44.239,77 49.866,06  

 

9.9    Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

 

Λοιπά έξοδα 31/12/2008 31/12/2007
-Τραπεζών 696,74 16,31
Σύνολο 696,74 16,31  

 

31/12/2008 31/12/2007
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 92,50 47,22
Σύνολο 92,5 47,22  
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9.10 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

 

9.11 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Δεν υπάρχουν  επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της 
9.12 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι ανέλεγκτες  φορολογικά χρήσεις για την εταιρία ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ Α.Ε.  στις 31.12.2007 είναι από 2003 έως και 2007. 

9.13 Μεταβολή σε λογιστικές εκτιμήσεις 

Δεν σημειώθηκε καμία μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις. 

9.14 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Η εταιρία δεν απασχολεί άτομο προσωπικό  για το 2008.  

9.15 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού. 

 

Αθήνα 24 Μαρτίου 2009 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  

Λάζαρος Καλυβίτης 

Ο Αντιπρόεδρος  

Βασίλης Κ. Στεφανής 

Για το Λογιστήριο 

Παναγιώτης Γ. Καράμαλης  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31/12/2007 31/12/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων -49.935,14 -32.020,80
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Φόρο 0,00 0,00
Αποσβέσεις 99,99 200,00
Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)επενδυσεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -16,31 -73,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων -18.868,26 -23.969,47
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) -302.566,79 72.098,68
Αύξηση/ (μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 16,31 73,00
Καταβεβλημένοι φόροι -10.588,91
Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες -371.270,20 5.719,50


