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Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 30 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). 
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υποβάλλονται  προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

Προς τα μέλη του Συνεταιρισμού της  

ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ο « Συνεταιρισμός»), που αποτελούνται από 

την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30 Ιουνίου 2013, τις Καταστάσεις Συνολικών Εσόδων, 

Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών, της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η 
Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε 
και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 

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

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες 

που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της 

οικονομικής οντότητας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

δικλείδων της οικονομικής οντότητας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

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

οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

Στρατηγού Τόμπρα 3 

153 42 Αγία Παρασκευή 

Ελλάς 

ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96

Telephone Τηλ:  +30 210 60 62 100 

Fax            Φαξ: +30 210 60 62 111 

Internet www.kpmg.gr

e-mail postmaster@kpmg.gr



4

ΒΒάάσσηη γγιιαα ΓΓννώώμμηη μμεε ΕΕππιιφφύύλλααξξηη

1. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 
αρχές, για τις χρήσεις που έληξαν την 30 Ιουνίου 2010 έως και 30 Ιουνίου 2013, με συνέπεια να 
μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές.  Ο Συνεταιρισμός δεν έχει προβεί σε 
εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογισθούν σε 
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό. 

2. Ο Συνεταιρισμός, κατά πάγια τακτική, λογιστικοποιεί τις δαπάνες για τις οικονομικές ενισχύσεις 
που χορηγεί στην Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, με την 
καταβολή της σχετικής δαπάνης και όχι στη χρήση που αυτές οι δαπάνες αφορούν.  Συνεπεία 
του λογιστικού αυτού χειρισμού, τα Αποτελέσματα Χρήσης επιβαρύνθηκαν με ποσό ΕΥΡΩ 1 
872 χιλιάδες περίπου, το οποίο αφορά οικονομικές ενισχύσεις προηγούμενων χρήσεων.  Κατά 
συνέπεια, τα Κέρδη προ Φόρων, εμφανίζονται μειωμένα, κατά ΕΥΡΩ 1 872 χιλιάδες, περίπου.   

3. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, είναι μικρότερη της αναγκαίας 
πρόβλεψης, κατά ΕΥΡΩ 625 χιλιάδες περίπου (2012: ΕΥΡΩ 444 χιλιάδες περίπου).  Κατά 
συνέπεια, το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και οι Απαιτήσεις εμφανίζονται αυξημένα κατά ΕΥΡΩ 
625 χιλιάδες περίπου αντίστοιχα, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων εμφανίζονται αυξημένα κατά 
ΕΥΡΩ 181 χιλιάδες, περίπου. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του πρώτου θέματος και εκτός από τις 
επιπτώσεις των θεμάτων 2 και 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με 
Επιφύλαξη», οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις, απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική 
θέση του Συνεταιρισμού, κατά την 30 Ιουνίου 2013 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση και τις 
ταμειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Θέμα Έμφασης 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την 

προσοχή σας στο ότι, όπως αναφέρεται στη Σημείωση 19 (γ), επί των Οικονομικών Καταστάσεων, 

σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 12, του Ν. 3479/2006, ο Συνεταιρισμός ανέλαβε όλες τις 

νόμιμες ενοχικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Α.Ε., που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα της Ε.Π.Α.Ε., 

προς το Δημόσιο, την Ε.Π.Ο. και τους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς.  Οι σχετικές 

υποχρεώσεις που είναι γνωστές, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, 

έχουν λογιστικοποιηθεί, πλην όμως, ενδεχομένως να μην έχουν καταστεί οριστικές.  Η έκβαση της 

οριστικοποίησης των υποχρεώσεων αυτών, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. 

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
AM ΣΟΕΛ 114 

Μιχαήλ Κόκκινος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ΑΜ ΣΟΕΛ 12701 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του 
 δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την  
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού 
 νομικού προσώπου. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς ΘΘέέσσηηςς ττηηςς 3300 ΙΙοουυννίίοουυ 22001133

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30 Iουνίου 2013 30 Iουνίου 2012 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5  145.563 218.108 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6  2.833.624 3.192.181 

Λοιπές απαιτήσεις 8  28.164 27.733 

3.007.351 3.438.022

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Χρεώστες και λοιπές απαιτήσεις 8  11.170.827 11.571.006 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 9  3.393.650 1.579.021 

14.564.477 13.150.027

Σύνολο Ενεργητικού 17.571.828 16.588.049 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα Στους Συνέταιρους 

Συνεταιριστικό κεφάλαιο 10  48.000 48.000 

Τακτικό αποθεματικό 11  48.000 48.000 

Αποτελέσματα εις νέον 1.533.371 1.729.038 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.629.371 1.825.038 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7  693.149 512.857 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 121.129 92.929 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12  - 103.355 

814.278 709.141

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12  15.034.492 13.981.824 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 93.687 72.046

15.128.179 14.053.870

Σύνολο Υποχρεώσεων 15.942.457 14.763.011 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 17.571.828 16.588.049 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη ΣΣυυννοολλιικκώώνν ΕΕσσόόδδωωνν γγιιαα ττηηνν ΧΧρρήήσσηη πποουυ έέλληηξξεε ττηηνν 3300 ΙΙοουυννίίοουυ 22001133

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

Σημ. 

1 Ιουλίου 2012
έως                         

30 Ιουνίου 2013 

1 Ιουλίου 2011                                       
έως                         

30 Ιουνίου 2012 

Κύκλος Εργασιών 18 10.065.065 7.579.825

Κόστος παροχής υπηρεσιών 13  (2.731.305) (2.105.001) 

Μικτό κέρδος 7.333.760 5.474.824 

Έξοδα διάθεσης 13  (5.605.608) (4.655.633) 

Έξοδα διοίκησης 13  (2.077.745) (1.825.096) 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης -καθαρά 17  377.953 813.930

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης κέρδη/(ζημίες) 28.360 (191.975)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 15   (8.702) (14.233) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 15   5.798 4.525 

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) – καθαρά (2.904) (9.708) 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 25.456 (201.683)

Φόρος εισοδήματος 16   (221.123) (323.956) 

Καθαρές ζημίες χρήσης  (195.667) (525.639) 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης (195.667) (525.639) 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη ΜΜεεττααββοολλώώνν ΙΙδδίίωωνν ΚΚεεφφααλλααίίωωνν γγιιαα ττηηνν ΧΧρρήήσσηη πποουυ έέλληηξξεε ττηηνν 3300 ΙΙοουυννίίοουυ 22001133

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

Συνεταιριστικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αποτελέσματα 
εις νέον Σύνολο 

1η Ιουλίου 2011 48.000 48.000 2.254.677 2.350.677 

Καθαρές ζημίες χρήσεως - - (525.639) (525.639) 
Συγκεντρωτικό συνολικό 
εισόδημα χρήσεως - - (525.639) (525.639)

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2012 48.000 48.000 1.729.038 1.825.038 

1η Ιουλίου 2012 48.000 48.000 1.729.038 1.825.038 

Καθαρές ζημίες χρήσεως - - (195.667) (195.667) 
Συγκεντρωτικό συνολικό 
εισόδημα χρήσεως - - (195.667) (195.667)

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2013 48.000 48.000 1.533.371 1.629.371 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη ΤΤααμμεειιαακκώώνν ΡΡοοώώνν γγιιαα ττηηνν ΧΧρρήήσσηη πποουυ έέλληηξξεε ττηηνν 3300 ΙΙοουυννίίοουυ 22001133

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

Σημ. 

1 Ιουλίου 2012
έως                         

1 Ιουνίου 2013 

1 Ιουλίου 2011                                       
έως                         

1 Ιουνίου 2012 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 25.456 (201.683)

Προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 5   78.874 78.863 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6   359.481 498.323 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 28.200 (20.436) 

Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων 8   - 40.380 

Έσοδα τόκων 15   (5.798) (4.525) 

Έξοδα τόκων 15   8.702 14.233 

494.915 405.155

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 510.874 (2.252.430) 

Αύξηση υποχρεώσεων 949.313 2.285.827 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.955.102 438.552 

Καταβληθέντες τόκοι (8.702) (14.233) 

Καταβληθής φόρος εισοδήματος (130.316) (334.496) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.816.084 89.823 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 5   (6.329) (9.293) 

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6 (924) (6.343) 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 5.798 4.525 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.455) (11.111) 

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 1.814.629 78.712 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης 1.579.021 1.500.309 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της χρήσης 9 3.393.650 1.579.021

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς εεππίί ττωωνν ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν

1. Γενικές Πληροφορίες 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν την ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ο «Συνεταιρισμός»), με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2013 οι οποίες συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε την 18 Ιουλίου 2006, υπό τη μορφή αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης 
Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1667/1986 και του Νόμου για την «Ίδρυση οργάνωση και λειτουργία 
αθλητικών επαγγελματικών Ενώσεων και άλλες διατάξεις». Μέλη του Συνεταιρισμού είναι οι Ποδοσφαιρικές 
Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
της Ά Εθνικής κατηγορίας. Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συνεταιρισμού είναι η οργάνωση και διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού 
πρωταθλήματος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου Ά Εθνικής κατηγορίας σύμφωνα με τους κανονισμούς και 
τις αποφάσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και των υπερκείμενων διεθνών 
συνομοσπονδιών (U.E.F.A., F.I.F.A.) καθώς και η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύπτει από την 
διεξαγωγή του πρωταθλήματος αυτού που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ε.Π.Ο.. 

Ο Συνεταιρισμός εδρεύει στην Ελλάδα, Νομός Αττικής, στο Δήμο Αμαρούσιου, στην οδό Αστροναυτών 1. Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.superleaguegreece.net.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού προς 
έγκριση από την Γενική Συνέλευση της 29 Οκτωβρίου 2013. 

2. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν, κατά τη σύνταξη αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού για τη 
χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2013. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») και Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Δ.Π.Χ.Α. που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.).  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  

Οι λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια από την πρώτη εφαρμογή 
των που συμπίπτει με τις πρώτες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν τη χρήση που έληξε την 30 
Ιουνίου 2007. 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των 
λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα 
ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων 
και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται 
στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης, σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες τα 
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που 
αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας ή οι υποθέσεις και 
εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4. 
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Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή 
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Συνεταιρισμού σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα Τροποποιήσεις και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την χρήση που έληξε 30 Ιουνίου 2013

Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» 

Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων 
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά 
ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 

Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν 
στα αποτελέσματα χρήσης ή όχι. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιουλίου 2013

Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου 
του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές 
αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους 
προϋπηρεσίας/περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο 
χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και 
στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το Δ.Π.Χ.Α. 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το 
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι 
μόνο τα χρηματοοικονομικά. 

Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Το Σ.Δ.Λ.Π. δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η 
οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να 
αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για 
συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, 
στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 

Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των στείρων 
υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερμηνείας, οι 
μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσματα εις νέον της 
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έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν 
να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος μεταλλεύματος (“ore body”). Η διερμηνεία 
έχει εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες 
εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα Δ.Π.Χ.Α. ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 
Μάιο 2012. 

Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 
πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται 
από το Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως 
ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή όταν 
χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο. 

Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12. 

Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
των τομέων στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί τομείς». 

Δ.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες 
απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης. 

Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2015)

Το Δ.Π.Χ.Α 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 
την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου 
θα επεκτείνει το Δ.Π.Χ.Α 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη 
λογιστική αντιστάθμισης. Ο Συνεταιρισμός βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του Δ.Π.Χ.Α 9 
στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Το Δ.Π.Χ.Α 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Συνεταιρισμό 
διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Συνεταιρισμός θα αποφασίσει 
εάν θα εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.  



12

Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)

Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το Δ.Λ.Π. 39 στο Δ.Π.Χ.Α. 9. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014)

Το Σ.Δ.Λ.Π. δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: 
Δ.Π.Χ.Α 10, Δ.Π.Χ.Α. 11, Δ.Π.Χ.Α. 12, Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση), Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα 
πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. 
Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Ο 
Συνεταιρισμός βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις οικονομικές του 
καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το Δ.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση που 
παρέχονται στο Δ.Λ.Π. 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το Πρότυπο 
παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία 
οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο 
αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η 
δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές 
αποδόσεις (θετικές. αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 
διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς 
επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 

Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Συμφωνίες»  

Το Δ.Π.Χ.Α. 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε 
δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 
είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι 
συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. 
Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις, σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες χωρίς να 
υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»  

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

Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το Δ.Π.Χ.Α. 10 και σε συνδυασμό τα δύο πρότυπα 
αντικαθιστούν το Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο 
ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο Δ.Λ.Π. 27 όρους του Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε 
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Συγγενείς επιχειρήσεις» και του Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις.  

Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό 
χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την 
εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, 
όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του Δ.Π.Χ.Α. 11.  

Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Π.Χ.Α. 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από 
κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των Δ.Π.Χ.Α. 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις 
οδηγίες μετάβασης στο Δ.Π.Χ.Α. 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 
γνωστοποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου 
κατά την οποία εφαρμόζεται το Δ.Π.Χ.Α. 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με 
συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 

Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 12 και Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

Η τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. 
Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων 
εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως 
επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο 
Δ.Π.Χ.Α. 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Δ.Λ.Π. 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 
μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης 
και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν  
έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η 
ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη 
ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2014)

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί 
από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός 
βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την 
αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική 
νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες 
επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Δ.Λ.Π. 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει 
οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν 
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κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 
συνθήκες. Αυτή η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βασικές λογιστικές πολιτικές 

Συναλλαγματικές Μετατροπές 

(α)      Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 
παρουσίασης του Συνεταιρισμού. 

(β)      Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από 
την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία 
της κατάστασης οικονομικής θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη 
νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και 
συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις 
και την απομείωση. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση 
των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Συνεταιρισμό και το 
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες 
επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το 
κόστος στην υπολειμματική του αξία. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων στοιχείων 
ενεργητικού είναι ως εξής: 

- Μεταφορικά μέσα 6-7 έτη 
-  Βελτιώσεις μισθωμένων εγκαταστάσεων 12 έτη 
-  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6 - 8 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων  παγίων αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε 
κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων  παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (ζημιά 
απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή απόσυρσή του όταν 
δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του. Τα κέρδη ή οι ζημιές που 
προκύπτουν κατά την πώληση περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πωλείται ή διαγράφεται. 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

(α) Λογισμικό  

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία 
κυμαίνεται από 3 έως 4 χρόνια. 

Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται.   
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(β)    Δικαιώματα διοργάνωσης πρωταθλήματος

Τα δικαιώματα έχουν συγκεκριμένη ωφέλιμη ζωή και αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 
συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών. 

Με βάση το άρθρο 12 του ιδρυτικού Ν. 3479/2006 ο Συνεταιρισμός ανέλαβε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη 
διατύπωση όλες τις νόμιμες ενοχικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Α.Ε. που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα 
αυτής προ το δημόσιο, την Ε.Π.Ο. και προς τους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς.  

Το εν λόγω ποσό αποτελεί μέρος  του δικαιώματος προκειμένου, αφενός  ο Συνεταιρισμός να δύναται να 
προβεί στην οργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήματος και αφετέρου να επιτευχθούν οι σκοποί που 
τέθηκαν με  το  επιχειρηματικό σχέδιο προς αποκόμιση καθορισμένου μελλοντικού οικονομικού οφέλους 
(Δ.Λ.Π. 38 παρ.17) σύμφωνα με τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, η οποία εκτιμάται σε  15 έτη. 

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

(i) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης ετησίως και επίσης όταν γεγονότα ή μεταβολές συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη.  

Πάγια περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε αποσβέσεις υπόκεινται  σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί.  

Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την 
ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής 
πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία, μείον έξοδα πώλησης, είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από 
τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής, στην οποία τα μέρη 
έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους 
διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού 
στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης 
ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού 
ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν 
ξεχωριστά. 

(ii) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Ο Συνεταιρισμός αξιολογεί, σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος, τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει απομειωθεί. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον υφίστανται 
σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος κτήσεως και περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος. 

Η ανακτήσιμη / εισπράξιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών  περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να 
διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, προσδιορίζεται βάσει της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
μελλοντικών χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του 
εκάστοτε στοιχείου ή ομάδας στοιχείων, ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου 
χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
χρήσεως. 
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(iii)   Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  

Ο Συνεταιρισμός κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του στις κάτωθι κατηγορίες: (α) 
δάνεια και απαιτήσεις, (β) αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, (γ) 
επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη και (δ) διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία.  

Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση ορίζει την κατηγορία 
στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική 
ημερομηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης των 
οικονομικών καταστάσεων.  

 (α)  Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών 
από την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.   

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. 

 (β)  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ή που έχουν ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη Διοίκηση. Στοιχεία 
ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για 
εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής 
θέσης. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Συνεταιρισμός δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 (γ)  Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες 
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Συνεταιρισμός έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να 
τα κρατήσει ως τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της χρήσεως, ο Συνεταιρισμός δεν κατείχε επενδύσεις 
αυτής της κατηγορίας. 

 (δ)  Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. 
Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση 
να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.  Κατά 
τη διάρκεια της χρήσεως, ο Συνεταιρισμός δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.  

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι 
και η ημερομηνία που ο Συνεταιρισμός δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις 
αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, με εξαίρεση τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Οι επενδύσεις 
διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο 
Συνεταιρισμός έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα 
στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση. Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν 
αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 
μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 
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Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε 
χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία δε 
διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών 
αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και 
προεξόφληση ταμειακών ροών. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα 
αποτιμάται στο κόστος κτήσεως.  

Εμπορικές Απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι 
ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Συνεταιρισμός 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. 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών 

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

Συνεταιριστικό Κεφάλαιο 

Το συνεταιριστικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τα δεκαέξι  (16)  συνεταιριστικά μερίδια.   

Δάνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, βάσει της μεθόδου 
του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και 
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού, βάσει της μεθόδου 
του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης. 

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη 
για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των  κερδών του 
Συνεταιρισμού όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές του δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους 
και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή 
ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 

Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος  

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. Ο 
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 

Εμπορικές υποχρεώσεις  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα 
σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Παροχές στο Προσωπικό 

(α)      Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευμένες. 

(β)     Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι εργαζόμενοι του Συνεταιρισμού δεν  συμμετέχουν σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών και σε 
πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. 

(γ)     Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι εργαζόμενοι του Συνεταιρισμού δεν  συμμετέχουν σε πρόγραμμα  παροχών τερματισμού της απασχόλησης. 
Όμως βάσει της εργατικής νομοθεσίας ο Συνεταιρισμός σχηματίζει πρόβλεψη η οποία καλύπτει την 
υποχρέωση και βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας για αποζημιώσεις συνταξιοδότησης του συνόλου του 
προσωπικού της και αφορά το 40% της συνολικής αποζημίωσης που θα ελάμβανε το προσωπικό σε περίπτωση 
απόλυσής του. Με βάσει το Δ.Λ.Π. 19 ο Συνεταιρισμός θα έπρεπε να είχε σχηματίσει πρόβλεψη με βάσει 
αναλογιστική μελέτη. Όμως λόγω του ότι η όποια διαφορά μεταξύ της σχηματισθείσας πρόβλεψης και αυτής 
που θα προέκυπτε από την αναλογιστική μελέτη δεν θα ήταν σημαντική, δεν διενεργήθηκε αναλογιστική 
μελέτη.   

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα 
παρελθοντικών γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 
και το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επιμετρούνται στην καλύτερη δυνατή 
εκτίμηση στην οποία καταλήγει η Διοίκηση σε ότι αφορά στο κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισμό 
της υποχρέωσης.   

Αναγνώριση Εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, 
εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:  

(α)     Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(β)      Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο και κατανέμει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους.  

Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Συνεταιρισμός διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της 
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με 
την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας 
αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των 
χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη 
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χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από 
χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που 
αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο 
μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως, αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Στρογγυλοποιήσεις 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 
στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

Ο Συνεταιρισμός εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό 
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Συνεταιρισμού εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη 
χρηματοοικονομική απόδοση του Συνεταιρισμού. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική 
υπηρεσία του Συνεταιρισμού, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση 
του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο πιστωτικός 
κίνδυνος. 

(α)     Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στην Ελλάδα συνεπώς αποκλειστικά οι συναλλαγές του Συνεταιρισμού 
διεξάγονται σε Ευρώ. Ο Συνεταιρισμός κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και δεν συνάπτει 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους. 

(β)     Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Συνεταιρισμός έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση 
των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη 
και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι οι οποίο αναγράφονται στην οικονομική εγκύκλιο συνεργασίας με τα 
μέλη του Συνεταιρισμού. 

(γ)      Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα. 

Ο πίνακας ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων έχει ως κατωτέρω: 

Για τη χρήση 2013  

Μέχρι ενός 
έτους 

Από 1 έτος 
έως 5 έτη 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15.034.492 - 

Σύνολο 15.034.492 - 

Για τη χρήση 2012 

Μέχρι ενός 
έτους 

Από 1 έτος 
έως 5 έτη 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13.981.824 103.355 

Σύνολο 13.981.824 103.355 
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 (δ)     Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων 

Δεν υφίστανται δανειακές  υποχρεώσεις στον Συνεταιρισμό και δεν χρησιμοποιούνται χρηματοοικονομικά 
παράγωγα. 

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Οι στόχοι του Συνεταιρισμού σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 
απρόσκοπτης λειτουργίας του στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 

Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Συνεταιρισμού αποτελείται από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια 
κεφάλαια. Η Διοίκηση του Συνεταιρισμού παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κεφαλαιακή διάρθρωση του 
Συνεταιρισμού, με στόχο την ισορροπία στην κεφαλαιακή διάρθρωση. Ο Συνεταιρισμός δεν έχει δανεισμό 
κατά την 30 Ιουνίου 2013.   

Προσδιορισμός των Ευλόγων Αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές 
(χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις 
δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης. 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές 
προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς 
κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

Η ονομαστική αξία, μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει 
την πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς 
εμφάνισής τους στις Οικονομικές Καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών 
ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο 
είναι διαθέσιμο για τον  Συνεταιρισμό για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

4. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και  Κρίσεις της Διοίκησης 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης σε σχέση με τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων 
επανεξετάζονται και αναθεωρούνται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, στην υπάρχουσα εμπειρία, 
σε διάφορους άλλους παράγοντες και σε προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα και κρίνονται εύλογες σύμφωνα 
με τα ισχύοντα. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τις λογιστικές αξίες των 
στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από 
τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των Οικονομικών 
Καταστάσεων.  

Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Παραδοχές 

Ο Συνεταιρισμός προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. 
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες αφορούν φόρο 
εισοδήματος. 

Απαιτείται κρίση από τον Συνεταιρισμό για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. 
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι 
αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει 
τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσεως. 

Καθοριστικές Κρίσεις της Διοίκησης για την Εφαρμογή των Λογιστικών Αρχών 

Με βάση το άρθρο 12 του ιδρυτικού Ν. 3479/2006 ο Συνεταιρισμός ανέλαβε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη 
διατύπωση όλες τις νόμιμες ενοχικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Α.Ε. που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα 
αυτής προ το Δημόσιο, την Ε.Π.Ο. και προς τους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς.  
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Το εν λόγω ποσό αποτελεί μέρος  του δικαιώματος, προκειμένου αφενός  ο Συνεταιρισμός να δύνεται να 
προβεί στην οργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήματος Ά Εθνικής και αφετέρου να επιτευχθούν οι σκοποί 
που τέθηκαν με  το  επιχειρηματικό σχέδιο προς αποκόμιση καθορισμένου μελλοντικού οικονομικού οφέλους 
(Δ.Λ.Π. 38 παρ.17).  

Ο Συνεταιρισμός θεωρεί ότι πληρούνται τα κριτήρια  Αναγνωρισιμότητας και Ελέγχου  του άυλου 
περιουσιακού στοιχείου που τίθενται από το Δ.Λ.Π. 38 (παρ.12 & παρ.13).  

Συνεπώς το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο δεδομένου ότι τα μελλοντικά οφέλη 
που του αποδίδονται θα εισρεύσουν στην οντότητα και το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί 
αξιόπιστα (Δ.Λ.Π. 38 παρ.21). 

5. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Οικόπεδα και 
Κτιριακές 

εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

μέσα  
Έπιπλα και 
εξαρτήματα Σύνολο 

Κόστος 

1η Ιουλίου 2011 38.675 3.560 666.305 708.540

Προσθήκες - - 9.293 9.293 

30η Ιουνίου 2012 38.675 3.560 675.598 717.833 

1η Ιουλίου 2012 38.675 3.560 675.598 717.833

Προσθήκες - - 6.329 6.329 

30η Ιουνίου 2013 38.675 3.560 681.927 724.162 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

1η Ιουλίου 2011 14.856 979 405.027 420.862

Αποσβέσεις 3.222 534 75.107 78.863 

30η Ιουνίου 2012 18.078 1.513 480.134 499.725 

1η Ιουλίου 2012 18.078 1.513 480.134 499.725

Αποσβέσεις 3.222 534 75.118 78.874 

30η Ιουνίου 2013 21.300 2.047 555.252 578.599 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 
Ιουνίου 2012 20.597 2.047 195.464 218.108 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 
Ιουνίου 2013 17.375 1.513 126.675 145.563 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων του Συνεταιρισμού. 

Η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων καθώς και η μέθοδος απόσβεσής τους, αναλύονται στην παράγραφο 2. 
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6. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Λογισμικό 

Δικαιώματα 
διοργάνωσης 

πρωταθλήματος Σύνολο 

Κόστος 

1η Ιουλίου 2011 64.004 4.895.836 4.959.840

Προσθήκες 6.343 408.106 414.449 

30η Ιουνίου 2012 70.347 5.303.942 5.374.289 

1η Ιουλίου 2012 70.347 5.303.942 5.374.289

Προσθήκες 924 - 924 

30η Ιουνίου 2013 71.271 5.303.942 5.375.213 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

1η Ιουλίου 2011 51.839 1.631.946 1.683.785

Αποσβέσεις 8.692 489.631 498.323 

30η Ιουνίου 2012 60.531 2.121.577 2.182.108 

1η Ιουλίου 2012 60.531 2.121.577 2.182.108

Αποσβέσεις 5.885 353.596 359.481 

30η Ιουνίου 2013 66.416 2.475.173 2.541.589 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2012 9.816 3.182.365 3.192.181 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2013 4.855 2.828.769 2.833.624 

Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η μέθοδος απόσβεσής τους, αναλύονται στην 
παράγραφο 2. 

7. 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. Τα 
συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

30 Iουνίου 2013 30 Iουνίου 2012 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 693.149 512.857

693.149 512.857

Όλο το  ποσοστό των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι ανακτήσιμο μετά από 12 μήνες. Η 
μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

30 Iουνίου 2013 30 Iουνίου 2012 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 512.857 512.899

Χρέωση/ (πίστωση) κατάστασης συνολικών εσόδων (σημ. 16) 180.292 (42)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 693.149 512.857
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Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κατά την διάρκεια της χρήσεως, 
είναι οι παρακάτω: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Φορολογικές 
ζημιές 

Προβλέψεις 
Αποζημίωσης 

προσωπικού Λοιπά Σύνολο 

1η Ιουλίου 2011 - (22.673) (117.205) (139.878)
Χρέωση / (πίστωση) στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος (36.242) 4.087 48.418 16.263 

30η Ιουνίου 2012 (36.242) (18.586) (68.788) (123.615) 

1η Ιουλίου 2012 (36.242) (18.586) (68.788) (123.616)
Χρέωση / (πίστωση) στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος 36.242 (12.908) 57.951 81.285 

30η Ιουνίου 2013 - (31.494) (10.837) (42.331) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις : 
Διαφορετικές 
φορολογικές 

αποσβέσεις Σύνολο 

1η Ιουλίου 2011 652.778 652.778

Χρέωση / (πίστωση) στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (16.305) (16.305) 

30η Ιουνίου 2012 636.473 636.473 

1η Ιουλίου 2012 636.473 636.473

Χρέωση / (πίστωση) στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 99.007 99.007 

30η Ιουνίου 2013 735.480 735.480 

8. Χρεώστες και Λοιπές Απαιτήσεις 

30 Iουνίου 2013 30 Iουνίου 2012 

Καθαρές απαιτήσεις χρεωστών 9.471.367 10.088.688 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (25.085) (40.380) 

Λοιπές απαιτήσεις  1.752.709  1.550.431 

Σύνολο  11.198.991  11.598.739 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  28.164  27.733 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  11.170.827  11.571.006 
Σύνολο  11.198.991  11.598.739 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής : 30 Iουνίου 2013 30 Iουνίου 2012 
Ελληνικό Δημόσιο (παρακρατούμενοι & προκαταβλητέοι φόροι 
π.χ. 3%, 4%, χρεωστ. Φ.Π.Α.) 673.949 450.615
Προσωρινοί λογαριασμοί (Διαχείρισης προκαταβολών και 
πιστώσεων) 36.000 48.962 

Επιταγές (μεταχρονολογημένες) εισπρακτέες 151.406 655.376 

Επιταγές σε καθυστέρηση 472.045 98.088 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 1.860 1.759 

Εγγυήσεις ενοικίων 28.164 27.733 

Δάνεια προσωπικού 5.444 2.500 

Λοιποί χρεώστες (περιλαμβάνει και Χ.Υ. παθητικού ) 383.841 265.398 

Σύνολο  1.752.709  1.550.431 
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Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις είναι μη λήξασες, εκτός αυτών που έχουν χαρακτηρισθεί ως επισφαλείς, ποσού 
ΕΥΡΩ 25.085 και για τις οποίες έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. 

9. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αυτών 

30 Iουνίου 2013 30 Iουνίου 2012 

Tαμείο  4.718 4.312 

Καταθέσεις όψεως 3.388.932 1.574.709 

Σύνολο 3.393.650 1.579.021 

10. Συνεταιριστικό  Κεφάλαιο 

Κατά την 30 Ιουνίου 2013 το Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού είναι ολοσχερώς καταβλημένο και αποτελείται 
από δεκαέξι (16) μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ 3.000 έκαστο. 

Σημειώνεται ότι την 30 Ιουνίου 2013 το ενεργητικό του Συνεταιρισμού ήταν μεγαλύτερο των υποχρεώσεων  
κατά Ευρώ 1.629.372. Σε περίπτωση όπου το σύνολο του παθητικού θα υπερέβαινε το σύνολο ενεργητικού θα 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής, που προβλέπονται από  το άρθρο 11 του Ν. 1667/1986, σύμφωνα με 
το οποίο το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, για την επιβολή στους 
Συνεταίρους έκτακτης εισφοράς.  

11. Τακτικό Αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται με την παρακράτηση ποσοστού  τουλάχιστον δέκα τοις εκατό  (10%) 
επί των καθαρών κερδών κάθε χρήσης. Η παρακράτηση του αποθεματικού δεν είναι υποχρεωτική όταν το 
ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων. 

12. Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις  ( Μακροπρόθεσμες – Βραχυπρόθεσμες ) 

30 Iουνίου 2013 30 Iουνίου 2012 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη 108.507 90.541 

Δουλευμένα έξοδα 293.429 160.061 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 4.650 - 

Λοιπές υποχρεώσεις 14.627.906 13.834.577 

Σύνολο 15.034.492 14.085.179 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - 103.355 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.034.492 13.981.824 

15.034.492 14.085.179

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων είναι ίσες με τις λογιστικές αξίες τους και αναφέρονται σε Ευρώ. 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής : 30 Iουνίου 2013 30 Iουνίου 2012 
Π.Α.Ε. 2.284.272 1.351.860 
Ε.Π.Α.Ε. 3.115.200 1.457.600 
E.Π.Ο. 7.919.590 7.566.920 
Λοιποί πιστωτές  1.224.820 2.655.683 

Ανάληψη χρέους Ε.Π.Α.Ε. προς Ε.Π.Ο. - 182.106 

Ανάληψη χρέους Ε.Π.Α.Ε. προς Δημόσιο 41.678 161.832 

Επιταγές (μεταχρονολογημένες) πληρωτέες 42.346 458.576 

Σύνολο 14.627.906 13.834.577 
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13. Έξοδα ανά Κατηγορία 

Σημ. 

1 Ιουλίου 2012
έως                         

30 Ιουνίου 2013 

1 Ιουλίου 2011                                       
έως                         

30 Ιουνίου 2012 

Παροχές σε εργαζομένους 14  1.457.034 1.554.193 

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 5  78.874 78.863 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6  359.481 498.323 
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων 
παγίων 4.549 6.099 

Αμοιβές τρίτων 3.310.793 3.506.495 

Επιχορηγήσεις - οικονομικές ενισχύσεις 2.717.900 2.939.200 

Λοιπά 2.486.027 2.557 

Σύνολο 10.414.658 8.585.730 

1 Ιουλίου 2012
έως                         

30 Ιουνίου 2013 

1 Ιουλίου 2011                                       
έως                         

30 Ιουνίου 2012 

Κόστος παροχής υπηρεσιών 2.731.305 2.105.001 

Έξοδα διάθεσης 5.605.608 4.655.633 

Έξοδα διοίκησης 2.077.745 1.825.096 

10.414.658 8.585.730

14. Παροχές σε Εργαζομένους  

1 Ιουλίου 2012
έως

30 Ιουνίου 2013 

1 Ιουλίου 2011                                       
έως                         

30 Ιουνίου 2012 

Μισθοί και ημερομίσθια 1.153.236 1.258.128 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 271.986 273.592 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 31.812 22.473 

Σύνολο 1.457.034 1.554.193 

Την 30η Ιουνίου 2013, ο Συνεταιρισμός απασχολούσε συνολικά είκοσι έξι άτομα. 

15. Χρηματοοικονομικά Έσοδα ( Έξοδα ) – Καθαρά 

1 Ιουλίου 2012
έως

30 Ιουνίου 2013 

1 Ιουλίου 2011                                       
έως                         

30 Ιουνίου 2012 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 
Τόκοι και συναφή έξοδα 

-Τόκοι ανάληψης χρέους (8.702) (14.233) 

(8.702) (14.233)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 
Έσοδα τόκων 5.798 4.525 

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) καθαρά (2.904) (9.708) 
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16. Φόρος Εισοδήματος 

1 Ιουλίου 2012
έως                         

30 Ιουνίου 2013 

1 Ιουλίου 2011
έως                         

30 Ιουνίου 2012 

Τρέχων φόρος 40.831 - 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου - 323.998 

Αναβαλλόμενος φόρος 180.292 (42) 

Σύνολο 221.123 323.956 

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων, του Συνεταιρισμού διαφέρει από το θεωρητικό ποσό, το οποίο θα 
προέκυπτε αν χρησιμοποιείτο μέσος σταθμικός φορολογικός συντελεστής, ως εξής: 

1 Ιουλίου 2012
έως                         

30 Ιουνίου 2013 

1 Ιουλίου 2011
έως                         

30 Ιουνίου 2012 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 25.456 (201.683)

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς 
συντελεστές (2013: 20%, 2012: 20%) 5.091 (40.337) 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων - 323.998 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 56.074 36.208 
Διαφορά μεταξύ συντελεστή τρέχουσας και αναβαλλόμενης 
φορολογίας 159.958 - 

Λοιπά - 4.087 

Φόρος εισοδήματος 221.123 323.956 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οι διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2013 
του Συνεταιρισμού δεν έχουν ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο 
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που αυτές οι χρήσεις θα εξετασθούν από τις 
φορολογικές αρχές και θα οριστικοποιηθούν. Κατά συνέπεια η ανέλεγκτες αυτές χρήσεις δεν έχουν καταστεί 
οριστικές. Ο Συνεταιρισμός δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
Σημειώνεται ότι εντός της χρήσης 2011, ο Συνεταιρισμός περαίωσε, χωρίς τη διενέργεια φορολογικού 
ελέγχου, βάσει του Ν.3888/2010, την πρώτη διαχειριστική χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2007, 
καταβάλλοντας ποσό ΕΥΡΩ 75.728,50 (μετά την έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής). Κατά τη διαχειριστική 
χρήση 2012, ο Συνεταιρισμός περαίωσε, επίσης, χωρίς τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις 
φορολογικές αρχές, τις διαχειριστικές χρήσεις που έληξαν την 30 Ιουνίου 2008 και 2009 με την αποδοχή 
πρόσθετων φόρων ύψους ΕΥΡΩ 323.998. Τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Στις 23 Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος 4110/23.01.2013. Οι κυριότερες αλλαγές είναι 
ότι σύμφωνα με το νέο νόμο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται στο 26% 
για τις χρήσεις που ξεκινούν από 1 Ιανουαρίου 2013 και έπειτα και ο παρακρατούμενος φόρος μερισμάτων 
που εγκρίνονται μετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. Η επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού 
συντελεστή κατά τον υπολογισμό της  αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 159.958. 
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17. Λοιπά Έσοδα /  (Έξοδα) Εκμετάλλευσης -Καθαρά 

1 Ιουλίου 2012
έως

30 Ιουνίου 2013 

1 Ιουλίου 2011                                       
έως                         

30 Ιουνίου 2012 

Ποινές Πειθαρχικού 339.356 671.574 

Έσοδα ΠΡΟΠΟ - ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ & Eπιχορήγηση U.E.F.A. 82.057 90.314 

Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών (30.000) - 

Λοιπά έσοδα 8.032 60.217 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (14.161) (4.809) 

Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα (7.331) (3.366) 

Σύνολο 377.953 813.930 

18. Κύκλος Εργασιών 

1 Ιουλίου 2012
έως                         

30 Ιουνίου 2013 

1 Ιουλίου 2011                                       
έως                         

30 Ιουνίου 2012 

Έσοδα από Χορηγίες 8.667.634 5.720.000 

Έσοδα από Εισιτήρια 422.676 539.025 

Έσοδα από Δικαιώματα Μετάδοσης Αγώνων 804.450 899.500 

Έσοδα από Δικαίωμα Συμμετοχής 160.000 160.000 

Λοιπά Έσοδα 10.305 261.300 

Σύνολο 10.065.065 7.579.825 

19. Δεσμεύσεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις 

(α) Kατά την 30/6/2013 δεν ήταν σε γνώση μας καμία αξίωση τρίτου ή εκκρεμής δίκη με οικονομικό 
αντικείμενο (παρά μόνο δίκες με αμιγώς αθλητικό αντικείμενο που δεν επηρεάζουν τα οικονομικά στοιχεία 
της χρήσης 2012-13). Το ίδιο ισχύει αναφορικά με αξιώσεις και εκκρεμείς δίκες που έχει εγείρει ο 
Συνεταιρισμός κατά τρίτων. 

(β) Όπως αναφέρεται στη σημείωση 16, οι φορολογικές χρήσεις του Συνεταιρισμού δεν έχουν ελεγχθεί από τις 
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2013, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο πρόσθετων 
φόρων και προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν από τις φορολογικές αρχές.  

(γ) Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12. του Ν.3479/2006, ο Συνεταιρισμός ανέλαβε όλες τις 
ενοχικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Α.Ε., που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητά της προς το Δημόσιο, την 
Ε.Π.Ο. και τους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Οι σχετικές υποχρεώσεις που είναι γνωστές, μέχρι 
σήμερα, έχουν λογιστικοποιηθεί, ενώ δεν αναμένονται να υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις.  

(δ) Σύμφωνα με το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού 
της 11 Μαρτίου 2008 και στα πλαίσια της συνεργασίας με την Ένωση Β-Γ Εθνικής απορρέει η υποχρέωση  
καταβολής Οικονομικής ενίσχυσης της Β-Γ Εθνικής, για τις αγωνιστικές περιόδους 2006 έως και 2009, 
συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 7.200.000. Το ποσό αυτό λογιστικοποιείται ως δαπάνη με την εκταμίευσή του. 

Μέχρι την 30 Ιουνίου 2013 λογιστικοποιήθηκε ολόκληρο το ποσό των ΕΥΡΩ 7.200.000, μεταξύ των οποίων 
ποσό ΕΥΡΩ 1.600.000, επιβάρυνε τη παρούσα χρήση. 

(ε) Ομοίως ως ανωτέρω, με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5 Οκτωβρίου 2010, απεφασίσθη η 
οικονομική ενίσχυση, της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β και Γ Εθνικής, για την αγωνιστική 
περίοδο 2010-2011, ύψους ΕΥΡΩ 2.200.000. Από το ποσό αυτό λογιστικοποιήθηκε τη χρήση 2010-2011 ποσό 
ύψους ΕΥΡΩ 750.000, την χρήση 2011-2012 ποσό ύψους ΕΥΡΩ 1.178.000, ενώ το υπολειπόμενο ποσό ΕΥΡΩ 
272.000 καταβλήθηκε και λογιστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.   
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(στ) Οι υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού (ως μισθωτή) προέρχονται κατά κύριο λόγο από μεταφορικά μέσα. 

Οι ελάχιστες μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων του Συνεταιρισμού έχουν ως εξής:  

1 Ιουλίου 2012
έως                         

30 Ιουνίου 2013 

1 Ιουλίου 2011             
έως                         

30 Ιουνίου 2012 

Εντός ενός έτους 1.706 20.466

Πέραν του έτους και μέχρι 5 έτη - 1.706

1.706 22.172

20. Μερίσματα  και Διάθεση Κερδών 

Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 δεν προτείνονται μερίσματα, για έγκριση από την Γενική 
Συνέλευση.  

21. Γεγονότα μετά την Ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων 

Δεν υπάρχουν γεγονότα, μεταγενέστερα της 30 Ιουνίου 2013. 

22. Συναλλαγές Συνδεμένων Μερών 

Τα στοιχεία συνδεμένων μερών που αφορούν τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2013, έχουν ως εξής: 

Έσοδα 

Δικαίωμα 
Συμμετοχής 

Πρωταθλήματος 
Εκκαθαρίσεις 

Εισιτηρίων 
Ποινές 

Καρτών 
Ποινές 

Πειθαρχικού 
Σήματα 

μανικιού Ασφάλιστρα 
Σύνολο ανά 

ομάδα 

1 ΑΕΚ 10.000 62.752 120 900 1.063 42.489 117.324 

2 Άρης 10.000 36.211 210 200 625 37.552 84.798 

3 Αστέρας Τρίπολης 10.000 13.380 120 100 875 40.550 65.025 

4 Ατρόμητος 10.000 9.134 80 - 125 30.365 49.704 

5 Κέρκυρα 10.000 4.554 160 200 - 38.722 53.636 

6 Βέροια 10.000 11.858 280 4.600 - 33.083 59.821 

7 Πανθρακικός 10.000 11.312 170 1.000 - 30.123 52.605 

8 Λεβαδειακός 10.000 7.697 160 200 - 29.833 47.890 

9 Πλατανιάς Χανίων 10.000 18.253 100 100 163 31.900 60.516 

10 ΠΑΣ Γιάννινα 10.000 14.799 160 100 - 33.810 58.869 

11 ΟΣΦΠ 10.000 96.010 20 - 1.500 46.111 153.641 

12 Παναθηναϊκός 10.000 40.429 60 100 1.375 42.237 94.201 

13 ΟΦΗ 10.000 11.339 40 - - 32.199 53.578 

14 Πανιώνιος 10.000 10.560 400 100 250 43.335 64.645 

15 ΠΑΟΚ 10.000 67.134 100 100 1.125 40.062 118.521 

16 Skoda Ξάνθη 10.000 7.254 80 100 - 35.702 53.136 

17 ΕΠΟ - - 82.736 246.560 - - 329.296 

Σύνολο 160.000 422.676 84.996 254.360 7.101 588.073 1.517.206 
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Έξοδα

Δικαιώματα 
ΠΡΟΠΟ  

Ενίσχυση 
Υποβιβασμού

Ενίσχυση 
UEFA

Οικονομική 
Ενίσχυση για 
Λειτουργικές 

Δαπάνες 

2η 
Διανυκτέρευση - 

Μετακινήσεις 
Ομάδων 

Τηλεοπτικά 
Δικαιώματα/ 

Προωθητική 
ενέργεια 

"Μία μπάλα 
για τα 

παιδιά" Πινακίδες  
Σύνολο ανά 

ομάδα 
Χορηγία 
ΟΠΑΠ 

1 ΑΕΚ 17.950 - 161.015 20.000 5.057 2.928.936 - - 3.132.958

2 Άρης 17.950 - 161.015 20.000 9.970 2.332.587 240 - 2.541.762

3
Αστέρας
Τρίπολης 17.950 - 161.015 20.000 7.026 2.171.948 - - 2.377.939

4 Ατρόμητος 17.950 - 161.015 20.000 28.348 1.851.671 80 - 2.079.064

5 Κέρκυρα 17.950 - 161.015 20.000 11.391 1.490.247 - - 1.700.603

6 Βέροια 17.950 - - 20.000 1.065 1.535.008 160 8.100 1.582.283

7 Πανθρακικός 17.950 - - 20.000 6.611 1.576.711 - 8.100 1.629.372

8 Λεβαδειακός 17.950 - 161.015 20.000 4.203 1.684.860 180 10.125 1.898.333

9
Πλατανιάς 
Χανίων 17.950 - - 20.000 15.933 1.576.711 - 8.100 1.638.694

10 ΠΑΣ Γιάννινα 17.950 - 161.015 20.000 9.153 1.823.869 - - 2.031.987

11 ΟΣΦΠ 17.950 - - 20.000 24.564 5.264.456 160 49.140 5.376.270

12 Παναθηναϊκός 17.950 - 161.015 20.000 2.871 3.852.847 80 41.175 4.095.938

13 ΟΦΗ 17.950 - 161.015 20.000 22.268 1.657.058 - 10.125 1.888.416

14 Πανιώνιος 17.950 - 161.015 20.000 - 1.712.662 - 10.125 1.921.752

15 ΠΑΟΚ 17.950 - 161.015 20.000 - 3.025.742 105 - 3.224.812

16 Skoda Ξάνθη 17.950 - 161.015 20.000 5.442 1.768.266 80 - 1.972.753

17
Υποβιβασθείσες 
ΠΑΕ 2011-2012 - 450.000 483.045 - - - - - 933.045

Σύνολο 287.200 450.000 2.415.225 320.000 153.902 36.253.579 1.085 144.990 40.025.981 

Τα στοιχεία συνδεμένων μερών που αφορούν τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2012, έχουν ως εξής: 

Έσοδα 
Δικαίωμα 

Συμμετοχής 
Πρωταθλήματος 

Εκκαθαρίσεις 
Εισιτηρίων

Ποινές 
Καρτών 

Ποινές 
Πειθαρχικού Ασφάλιστρα 

Σύνολο ανά 
ομάδα 

1 ΑΕΚ 10.000 52.076 10.310 - 40.354 112.740 

2 Άρης 10.000 38.763 420 4.000 42.784 95.967 

3 Αστέρας Τρίπολης 10.000 13.149 570 100 40.363 64.182 

4 Ατρόμητος 10.000 8.011 400 - 31.832 50.243 

5 Κέρκυρα 10.000 10.636 520 200 36.512 57.868 

6 Εργοτέλης 10.000 9.333 300 - 35.969 55.602 

7 Δόξα Δράμας 10.000 5.399 330 - 34.592 50.321 

8 Λεβαδειακός 10.000 6.321 2.480 - 36.992 55.793 

9 Παναιτωλικός 10.000 48.152 110 100 34.634 92.996 

10 ΠΑΣ Γιάννινα 10.000 16.047 2.580 - 33.586 62.213 

11 ΟΣΦΠ 10.000 134.430 330 - 43.032 187.792 

12 Παναθηναϊκός 10.000 93.442 340 420 44.119 148.321 

13 ΟΦΗ 10.000 16.899 360 - 32.633 59.892 

14 Πανιώνιος 10.000 13.144 280 - 40.487 63.911 

15 ΠΑΟΚ 10.000 65.987 460 - 40.293 116.740 

16 Skoda Ξάνθη 10.000 7.237 260 - 35.597 53.094 

17 ΕΠΟ - - 87.784 558.920 - 646.704 

Σύνολο 160.000 539.026 107.834 563.740 603.779 1.974.379 
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Έξοδα 

Δικαιώματα 
ΠΡΟΠΟ  

Ενίσχυση 
UEFA

Οικονομική 
Ενίσχυση για 
Λειτουργικές 

Δαπάνες 

2η 
Διανυκτέρευση 
- Μετακινήσεις

Ομάδων 

Τηλεοπτικά 
Δικαιώματα/ 

Χορηγία ΟΠΑΠ

Οικονομική 
Ενίσχυση 
Γηπέδων 

Σύνολο ανά 
ομάδα 

1 ΑΕΚ 19.756 154.466 - 4.117 3.266.952 - 3.445.292 

2 Άρης 19.757 154.466 - - 2.386.446 - 2.560.669 

3 Αστέρας Τρίπολης 19.756 154.466 - - 1.965.775 - 2.139.998 

4 Ατρόμητος 19.756 154.466 - - 2.232.142 - 2.406.364 

5 Κέρκυρα 19.756 154.466 - 72.308 1.767.222 - 2.013.753 

6 Εργοτέλης 19.756 154.466 - 30.802 1.721.402 - 1.926.427 

7 Δόξα Δράμας 19.756 - - 9.135 1.293.837 - 1.322.728 

8 Λεβαδειακός 19.756 - 103.600 3.366 1.629.850 - 1.756.572 

9 Παναιτωλικός 19.756 - - - 1.461.843 49.000 1.530.599 

10 ΠΑΣ Γιάννινα 19.756 - - 9.268 1.614.576 22.934 1.666.535 

11 ΟΣΦΠ 19.756 154.466 - 15.610 5.368.285 - 5.558.117 

12 Παναθηναϊκός 19.756 - - 5.438 4.320.872 - 4.346.066 

13 ΟΦΗ 19.756 - - 39.276 1.599.303 - 1.658.335 

14 Πανιώνιος 19.756 154.466 - 3.356 1.782.495 - 1.960.074 

15 ΠΑΟΚ 19.756 154.466 - - 2.888.999 - 3.063.221 

16 Skoda Ξάνθη 19.756 154.466 - 9.506 - - 183.728 

17
Υποβιβασθείσες ΠΑΕ 
2010-2011 - 772.331 - - - - 772.331

Σύνολο 316.098 2.316.993 103.600 202.182 35.300.000 71.934 38.310.808


