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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τα μέλη του Συνεταιρισμού της «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ»

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων.

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συνεταιρισμού «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30
ης

Ιουνίου 2009, 

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 του Συνεταιρισμού 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 
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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 του Συνεταιρισμού κατά την 30ή Ιουνίου 2009, 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. Χωρίς να διατυπώνουμε 

επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω 

αναφερόμενα στη σημείωση 20 των γνωστοποιήσεων:

α) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού, για τις χρήσεις 2006-2007, 2007-2008 και 2008-2009 δεν 

έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Η 

έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και

β) Οι επίδικες απαιτήσεις κατά του Συνεταιρισμού συνολικού ποσού € 2.126.105 σύμφωνα με την γνωμάτευση 

του Νομικού Συμβούλου του, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του και 

για το λόγο αυτό δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανδρέας Μιχ. Ρούσσος 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 12131

ΣΟΛ A.Ε.

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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ΙΙσσοολλοογγιισσμμόόςς ττηηςς 3300 ΙΙοουυννίίοουυ 22000099

( Ποσά σε ΕΥΡΩ )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30 Ιουνίου 2009 30 Ιουνίου 2008

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 5 473.563 242.079

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 3.955.544 4.262.162

Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις 8 26.825 26.481

4.455.932 4.530.722

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις 8 2.506.507 3.592.528

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 12.137 -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 2.115.478 1.370.953

4.634.122 4.963.481

Σύνολο ενεργητικού 9.090.054 9.494.203

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια 

Συνεταιριστικό κεφάλαιο 10 48.000 48.000

Τακτικό αποθεματικό 11 48.000 16.000

Αποτελέσματα εις νέον 1.124.496 480.275

1.220.496 544.275

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7 357.909 133.492

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 72.799 85.651

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 1.623.589 3.402.673

2.054.298 3.621.816

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 5.815.260 5.311.682

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήματος) - 16.430

5.815.260 5.328.112

Σύνολο υποχρεώσεων 7.869.558 8.949.928

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 9.090.054 9.494.203

Οι  σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.



- 6 -

ΚΚααττάάσστταασσηη ΑΑπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν γγιιαα ττηηνν ΧΧρρήήσσηη πποουυ έέλληηξξεε ττηηνν 3300 ΙΙοουυννίίοουυ 22000099

(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

Σημείωση 30 Ιουνίου 2009 30 Ιουνίου 2008

Πωλήσεις 19 21.163.501 17.717.570

Κόστος πωληθέντων 13 (4.575.067) (4.092.606)

Μεικτό κέρδος 16.588.434 13.624.964

Έξοδα διάθεσης 13 (16.545.726) (12.900.773)

Έξοδα διοίκησης 13 (895.482) (1.342.962)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 18 1.897.334 1.461.380

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 1.044.560 842.609

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 15 (135.512) (174.894)

Κέρδη προ φόρων 909.048 667.715

Φόρος εισοδήματος 16 (232.827) (174.205)

Καθαρά κέρδη χρήσης 676.221 493.510

Οι  σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΚΚααττάάσστταασσηη ΜΜεεττααββοολλώώνν ΙΙδδίίωωνν ΚΚεεφφααλλααίίωωνν γγιιαα ττηηνν ΧΧρρήήσσηη πποουυ έέλληηξξεε ττηηνν 3300 ΙΙοουυννίίοουυ 22000099

(Ποσά σε ΕΥΡΩ )

Συνεταιριστικό 

κεφάλαιο
Τακτικό αποθεματικό

Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

1 Ιουλίου 2007 48.000 1.000 1.765 50.765

Καθαρό κέρδος χρήσης - - 493.510 493.510

Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους χρήσης - - 493.510 493.510

Μεταφορά σε αποθεματικά - 15.000 (15.000) -

30 Ιουνίου 2008 48.000 16.000 480.275 544.275

1 Ιουλίου 2008 48.000 16.000 480.275 544.275

Καθαρό κέρδος περιόδου - - 676.221 676.221

Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου - - 676.221 676.221
Μεταφορά σε αποθεματικά - 32.000 (32.000) -

30 Ιουνίου 2009 48.000 48.000 1.124.496 1.220.496

Οι  σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΚΚααττάάσστταασσηη ΤΤααμμεειιαακκώώνν ΡΡοοώώνν γγιιαα ττηηνν ΧΧρρήήσσηη πποουυ έέλληηξξεε ττηηνν 3300 ΙΙοουυννίίοουυ 22000099

(Ποσά σε ΕΥΡΩ )

Σημείωση 30 Ιουνίου 2009 30 Ιουνίου 2008

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 17 1.301.688 (464.667)

Καταβληθέντες τόκοι (144.329) (184.462)

Καταβληθής φόρος εισοδήματος (36.978) (37.631)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.120.382 (686.760)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων 5 (352.489) (158.340)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6 (32.185) (1.092)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 8.817 9.568

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (375.858) (149.864)

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 744.524 (836.624)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 1.370.954 2.207.578

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της χρήσης 2.115.477 1.370.954

Οι  σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς εεππίί ττωωνν ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν

1. Γενικές Πληροφορίες

Οι Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν τον συνεταιρισμό Περιορισμένης ευθύνης ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο
«Συνεταιρισμός») με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2009 οι οποίες συντάχθηκαν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε την 18η 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 (ΕΠΟ) και των υπερκείμενων διεθνών συνομοσπονδιών (U.E.F.A., F.I.F.A.) καθώς και η 
επίλυση οιουδήποτε 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 22ης Ιουλίου 2009.

2. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων περιγράφονται 
παρακάτω. 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης («ΔΠΧΑ»), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΔΛΠ») και ερμηνειών που έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(ΣΔΛΠ).  

Όλα τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 
έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («ΕΕ»), εκτός 
από συγκεκριμένες διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 39 «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Αναγνώριση 
και Επιμέτρηση» που αφορούν σε αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων.

Επειδή ο Συναιτερισμός δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου, οι οποίες δεν 
απαιτούνται σύμφωνα με την έκδοση του ΔΛΠ 39 που έχει επικυρωθεί από την Ε.Ε., οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις υπόκεινται στις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ», γιατί αποτελούν τις 
πρώτες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συνάδουν με τα ΔΠΧΑ.

Οι καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η ετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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 σύνταξης 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 εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι 
σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 4.
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2.2. Νέα Πρότυπα, Ερμηνείες και Τροποποίηση Προτύπων

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

Πρότυπα Υποχρεωτικά για το 2006

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) - Παροχές Προσωπικού

Η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και 
ζημιών.  Επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου υπάρχουν προγράμματα συνταξιοδότησης με 
συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή 
της λογιστικής καθορισμένων παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή ο Συνεταιρισμός δεν 
έχει υιοθετήσει λογιστική αρχή για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών και δεν συμμετέχει σε προγράμματα 
συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης δεν έχει επηρεάσει την 
παρουσίαση και έκταση των γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) - Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για ενδοομιλικές συναλλαγές

Η τροποποίηση επιτρέπει τον προσδιορισμό πολύ πιθανών προβλεπόμενων ενδοομιλικών συναλλαγών ως στοιχείο προς 
αντιστάθμιση εφόσον οι συναλλαγές είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα της εταιρίας, η οποία 
συμμετέχει στη συναλλαγή και οι συναλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.  Αυτή η τροποποίηση δεν είναι 
σχετική με τις λειτουργίες του Συνεταιρισμού.

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) - Επιλογή Εύλογης Αξίας

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και 
περιορίζει τη δυνατότητα προσδιορισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων σε αυτή την κατηγορία.  Ο Συνεταιρισμός θεωρεί 
ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση  στην κατηγοριοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς ο 
Συνεταιρισμός θα ικανοποιεί τα τροποποιημένα κριτήρια για τον προσδιορισμό χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων.

ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) - Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές, για τις οποίες ο Συνεταιρισμός
έχει προηγουμένως δηλώσει ότι είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην εύλογη αξία και 
μεταγενέστερα στη μεγαλύτερη από: (α) το αναπόσβεστο υπόλοιπο των σχετικών προμηθειών που έχουν εισπραχθεί και το 
έσοδο έχει αναβληθεί και (β) το έξοδο που απαιτείται για την διευθέτηση της υποχρέωσης κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού.  Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Συνεταιρισμό.

ΔΛΠ 21 (Τροποποίηση) - Επένδυση σε Επιχείρηση του Εξωτερικού

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει την αναταξινόμηση στα ίδια κεφάλαια των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από 
νομισματικά στοιχεία ανεξαρτήτως από το εάν ή όχι το νομισματικό στοιχείο παρουσιάζεται στο νόμισμα λειτουργίας είτε 
της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας είτε της επιχείρησης στο εξωτερικό. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον 
Συνεταιρισμό.

ΔΠΧΑ 6 - Αναζήτηση και Εκτίμηση Ορυκτών Πόρων

Αυτό το πρότυπο παρέχει συγκεκριμένη λογιστική καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες 
εξόρυξης. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στον Συνεταιρισμό.

Διερμηνείες Υποχρεωτικές για το 2006

ΔΕΕΧΑ 4 - Προσδιορισμός εάν μια Επιχειρηματική Συμφωνία Περιλαμβάνει Μίσθωση 

Η διερμηνεία διευκρινίζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις μία συμφωνία είναι ή περιλαμβάνει μίσθωση και θα πρέπει ο 
λογιστικός χειρισμός της να είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 17 – Μισθώσεις.  Η ΔΕΕΧΠ 4 δεν επηρεάζει τη 
λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων επιχειρηματικών συμφωνιών και δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του 
Συνεταιρισμού.
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ΔΕΕΧΑ 5 - Δικαιώματα από Επένδυση σε Ταμείο για Χρηματοδότηση Παροπλισμού, Ανάπλασης και Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης

Η διερμηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό στην περιπτώσει που μια εταιρεία συμμετέχει σε ταμείο για 
χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.  Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον 
Συνεταιρισμό.

ΔΕΕΧΑ 6 - Υποχρεώσεις που Προκύπτουν από Δραστηριοποίηση σε Συγκεκριμένες Αγορές, Άχρηστες Ηλεκτρικές & 
Ηλεκτρονικές Συσκευές 

Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Συνεταιρισμό.

ΔΕΕΧΑ 7 - Εφαρμογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης του  ΔΛΠ 29

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε 
μια περίοδο παρουσίασης στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του 
λειτουργικού νομίσματός της, εφόσον η οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. Δεδομένου ότι 
ο Συνεταιρισμός δεν λειτουργεί σε μια υπερπληθωριστική οικονομία, αυτή η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές 
καταστάσεις. 

ΔΕΕΧΑ 8 - Πεδίο Εφαρμογής ΔΠΧΑ 2

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2006 και εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την έκδοση 
συμμετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο τίμημα είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών 
τίτλων που εκδόθηκαν – προκειμένου να καθοριστεί εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2. Η διερμηνεία 
δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού.

ΔΕΕΧΑ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2006 και απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα 
ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως 
μεμονωμένο  παράγωγο όταν η οικονομική οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση. Η διερμηνεία δεν 
έχει εφαρμογή στον Συνεταιρισμό.

Πρότυπα Υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2007 

ΔΠΧΑ 7 - Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και Συμπληρωματική Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση 
των Οικονομικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου

Το πρότυπο και η τροποποίηση έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό 
τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία.  Ο Συνεταιρισμός εκτίμησε την 
επίδραση του ΔΠΧΑ 7 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την εφαρμογή τους είναι η 
ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Ο Συνεταιρισμός θα εφαρμόσει το 
ΔΠΧΑ 7 και την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 από την 1 Ιουλίου 2007.

ΔΠΧΑ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων 

Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς 
αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στον 
Συνεταιρισμό διότι τα μερίδια του Συνεταιρισμού δεν είναι δημόσια διαπραγματεύσιμα και διότι ο Συνεταιρισμός δεν είναι 
στη διαδικασία έκδοσης μερίδων ή ομολογιών σε δημόσιες αγορές αξιόγραφων.

Διερμηνείες Υποχρεωτικές μετά από την 1η Ιανουαρίου 2007 

ΔΕΕΧΑ 10 - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και  Απομείωση

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2006  και απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται σε μια 
ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισμούς 
μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού.

ΔΕΕΧΑ 11 - ΔΠΧΑ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής 
εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να 
λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η 
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Συνεταιρισμό.
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ΔΕΕΧΑ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες 
παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Συνεταιρισμό.

2.3. 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 την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 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.

2.4. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης τις μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημία 
απομείωσης.  Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων 
και εξοπλισμού.

Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή όταν κριθεί πιο κατάλληλο 
αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον 
Συνεταιρισμό μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου παγίου
ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και 
συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση  Αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιείται.

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων 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 στοιχείων παγίου ενεργητικού είναι ως εξής:

- Βελτιώσεις μισθωμένων εγκαταστάσεων 12 Έτη
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6 – 8 Έτη

Το κόστος μεταγενέστερων δαπανών αποσβένεται στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής κάθε στοιχείου ή στην 
περίπτωση που το πρόσθετο κόστος επαναλαμβάνεται, αποσβένεται για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη 
προγραμματισμένη βελτίωση.

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων  παγίων αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού 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 Αποτελεσμάτων.

Κατά την πώληση ενσώματων  παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

2.5. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

(α) Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 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 απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται.  Οι δαπάνες που αναλαμβάνονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών που ελέγχονται από τον 
Συνεταιρισμό αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιες δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού και 
αναλογία γενικών εξόδων. Το ιδιοπαραγώμενο λογισμικό αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του η οποία κυμαίνεται από 3 έως 
4 χρόνια.
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(β) Δικαιώματα

Τα δικαιώματα παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος. Τα Δικαιώματα έχουν συγκεκριμένη ωφέλιμη ζωή και παρουσιάζονται 
στο κόστος κτήσεως μείον 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 αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση 
όλες τις νόμιμες ενοχικές υποχρεώσεις τις ΕΠΑΕ που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα αυτής προ το δημόσιο, την 
ΕΠΟ 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 Ά Εθνικής και αφετέρου να επιτευχθούν οι σκοποί που τέθηκαν με  το  
επιχειρηματικό σχέδιο προς αποκόμιση καθορισμένου μελλοντικού οικονομικού οφέλους (ΔΛΠ 38 παρ.17) σύμφωνα με τη 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, η οποία εκτιμάται σε  15 έτη.

2.6. Απομείωση Αξίας μη-Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων

Πάγια που έχουν αόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις αλλά υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 
ετησίως και όταν γεγονότα ή μεταβολή συνθηκών υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη 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 αναπόσβεστη λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί. 

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται αμέσως ως έξοδα και ισούνται με την διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης και της 
άμεσα ανακτήσιμης αξίας του υποκειμένου παγίου.

Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από την σύγκριση μεταξύ της εύλογης αξίας του στοιχείου 
ενεργητικού μείον το κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως του παγίου. Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα
πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές 
(μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών).

2.7. 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 Αποτελεσμάτων, (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 δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  Συμπεριλαμβάνονται στο 
κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού τα 
οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό.  Ο Συνεταιρισμός δεν κατείχε χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  αυτής της κατηγορίας.

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

Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορία, 
αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα.  Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για εμπορία ή αν αναμένεται να 
πωληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Ο Συνεταιρισμός δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της 
κατηγορίας.

(γ)    Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και 
συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Συνεταιρισμός έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη 
τους.  Ο Συνεταιρισμός δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 
κατηγορία, είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία 
Ισολογισμού.Τα διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων μετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους. 
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Τα πραγματοποιθέντα και μη πραγματοποιθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων την περίοδο που προκύπτουν.

Μη πραγματοποιθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 
που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων. Σε 
περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες 
αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μεταφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς αγορές 
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price).  Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 
ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, ο Συνεταιρισμός προσδιορίζει τις εύλογες αξίες με 
τη χρήση μεθόδων αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης περιλαμβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε 
συγκρίσιμα στοιχεία και μεθόδους προεξόφλησης ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις 
συγκεκριμένες συνθήκες του εκδότη.

Ο Συνεταιρισμός αξιολογεί, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα  
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στη λογιστική του αξία.  Για μετοχές εταιρειών που έχουν 
ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας 
της μετοχής χαμηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη απομείωσης της αξίας.  Αν στοιχειοθετείται απομείωση της 
αξίας, η συσσωρευμένη ζημιά που υπολογίζεται σαν η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας 
μείον οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, 
μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης των 
συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων.

2.8. Εμπορικές Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται, αρχικά, στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο 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 πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 
αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

2.9. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς  υπερανάληψης.

2.10. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο

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

2.11. Δανεισμός

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 του ισολογισμού.

2.12. 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 υπολογίζεται σύμφωνα με τους 
θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.

2.13. 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 
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λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.  Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

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.

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 διαφορών 
ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.

2.14. Παροχές στο Προσωπικό

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές

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

(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.

2.15. Προβλέψεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:

α) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων.

β) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης, και

γ) Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 
προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η 
πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι 
μικρή.

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, 
απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την 
χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

2.16. 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 την 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. Στην συνέχεια 
λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.

2.17. Μισθώσεις

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Συνεταιρισμός διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 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.  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 χρήσης 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.
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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 χρήσης 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Δεν υπάρχουν μισθώσεις στον Συνεταιρισμό που ταξινομούνται ως 
χρηματοδοτικές.

2.18. Στρογγυλοποιήσεις

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

3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

3.1. 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 συναλλαγματικός 
κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

(α) Κίνδυνος αγοράς

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 2008 

Μέχρι ενός 
έτους

Από 1 έτος έως 
5 έτη

Μεγαλύτερες από 5 έτη

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 44.413 25.907 -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.738.007 1.631.212 -

Για τη χρήση 2007

Μέχρι ενός 
έτους

Από 1 έτος έως 
5 έτη

Μεγαλύτερες από 5 έτη

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 44.413 70.320 -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.770.847 1.806.147 -
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(δ) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων

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

3.2. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας του να συνεχίζει 
απρόσκοπτα τη δραστηριότητα του ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους μετόχους και οφέλη για τα λοιπά μέρη που 
έχουν σχέση με την Εταιρεία και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάθρωση ώστε να επιτυγχάνει μείωση του κόστους 
κεφαλαίου.

3.3. 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 του ισολογισμού.  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 του 
ισολογισμού.

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  Όμιλο για τη χρήση 
παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.

4. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοικήσεως

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες 
για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.

4.1. 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 περιόδου.

4.2. Καθοριστικές Κρίσεις της Διοίκησης για την Εφαρμογή των Λογιστικών Αρχών

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

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 (ΔΛΠ 38 παρ.17). 

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

Συνεπώς το δικαίωμα 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 (ΔΛΠ 38 , παρ.21).
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5. Ενσώματα Πάγια

Βελτιώσεις 

μισθωμένων 

εγκαταστάσεων

Έπιπλα και 

εξαρτήματα Σύνολο

Κόστος

1 Ιουλίου 2007 23.455 125.260 148.715

Προσθήκες 15.220 143.120 158.340

30 Ιουνίου 2008 38.675 268.380 307.055

1 Ιουλίου 2008 38.675 268.380 307.055

Προσθήκες - 352.489 352.489

30 Ιουνίου 2009 38.675 620.869 659.544

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1 Ιουλίου 2007 (1.954) (16.633) (18.587)

Αποσβέσεις χρήσης (3.222) (43.167) (46.389)

30 Ιουνίου 2008 (5.176) (59.800) (64.976)

1 Ιουλίου 2008 (5.176) (59.800) (64.976)

Αποσβέσεις περιόδου (3.222) (117.784) (121.006)

30 Ιουνίου 2009 (8.397) (177.584) (185.982)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2008 33.499 208.580 242.079

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2009 30.278 443.285 473.563

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων του Συνεταιρισμού.
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6. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Λογισμικό

Δικαιώματα 

διοργάνωσης 

πρωταθλήματος Σύνολο

Κόστος

1 Ιουλίου 2007 30.725 4.895.837 4.926.562

Προσθήκες 1.092 - 1.092

30 Ιουνίου 2008 31.817 4.895.837 4.927.654

1 Ιουλίου 2008 31.817 4.895.837 4.927.654

Προσθήκες 32.185 - 32.185

30 Ιουνίου 2009 64.003 4.895.837 4.959.839

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1 Ιουλίου 2007 (5.240) (326.389) (331.629)

Αποσβέσεις χρήσης (7.473) (326.390) (333.863)

30 Ιουνίου 2008 (12.713) (652.779) (665.492)

1-Ιουλ-08 (12.713) (652.779) (665.492)

Αποσβέσεις περιόδου (12.414) (326.389) (338.804)

30-Ιουν-09 (25.128) (979.168) (1.004.296)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2008 19.104 4.243.058 4.262.162

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2009 38.875 3.916.669 3.955.544

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 Ιουνίου 2009 30 Ιουνίου 2008

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες 357.909 133.492

Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών - -

357.909 133.492

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

30 Ιουνίου 2009 30 Ιουνίου 2008

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 133.492 (8.929)

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης αποτελεσμάτων (Σημ. 16) 224.417 142.421

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 357.909 133.492
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Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κατά την διάρκεια της χρήσης, είναι οι 
παρακάτω:

Προβλέψεις 

Αποζημίωσης 

προσωπικού

Διαφορετικές 

φορολογικές 

αποσβεσεις

Λοιπά Σύνολο

1 Ιουλίου 2007 - 9.030 (101) 8.929

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 21.413 (2.295) (161.539) (142.421)

30 Ιουνίου 2008 21.413 6.735 (161.640) (133.492)

1 Ιουλίου 2008 21.413 6.735 (161.640) (133.492)

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (3.213) (2.295) (218.909) (224.417)

30 Ιουνίου 2009 18.200 4.440 (380.549) (357.909)

8. Πελάτες και Εμπορικές Απαιτήσεις

30 Ιουνίου 2009 30 Ιουνίου 2008

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 1.799.838 3.322.782

Λοιπές Απαιτήσεις 733.495 296.227

Σύνολο 2.533.333 3.619.009

Οι απαιτήσεις αυτές εμφανίζονται στον ισολογισμό ως εξής : 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 26.825 26.481

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.506.507 3.592.528

Σύνολο 2.533.333 3.619.009

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής :

Ελληνικό Δημόσιο (παρακρατούμενοι & προκαταβλητέοι φόροι π.χ. 

3%, 4%, χρεωστ. ΦΠΑ) - εκτος από προκαταβολη φορου εισοδηματος 68.226 -

Προσωρινοί λογαριασμοί (Διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων) 352.548 63.245

Επιταγές (μεταχρονολογημένες) εισπρακτέες 27.357 153.289

Έξοδα επόμενων χρήσεων 253.710 2.039

Εγγυήσεις Ενοικίων 26.825 26.481
Λοιποί χρεώστες ( περιλαμβάνει και Χ.Υ παθητικού ) 4.830 51.173

Σύνολο 733.495 296.227

Το σύνολο των απαιτήσεων αφορά σε απαιτήσεις σε Ευρώ.

9. Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα

30 Ιουνίου 2009 30-Ιουν-08

Tαμείο 1.432 2.177

Καταθέσεις όψεως 2.114.045 1.368.777

Σύνολο 2.115.478 1.370.953

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων είναι σε Ευρώ.
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10. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο

Κατά την 30 Ιουνίου 2009 το Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και αποτελείται από δεκαέξι 
(16) μερίδια ονομαστικής αξίας € 3.000 έκαστο.

11. Τακτικό Αποθεματικό

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με την παρακράτηση ποσοστού  τουλάχιστον δέκα τοις εκατό  (10%) 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 Ιουνίου 2009 30 Ιουνίου 2008

Δεδουλευμένα έξοδα - -

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη 309.820 277.991

Δεδουλευμένα έσοδα 605.000 -

Λοιπές υποχρεώσεις 6.524.029 8.436.364

Σύνολο 7.438.849 8.714.355

Μακροπρόθεσμες 1.623.589 3.402.673

Βραχυπρόθεσμες 5.815.260 5.311.682

Σύνολο 7.438.849 8.714.355

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής :

Λοιποί πιστωτές (περιλαμβάνονται και πιστωτικά υπόλοιπα 

χρεωστικών λογαριασμών) 2.972.170 4.101.151

Ανάληψη χρέους ΕΠΑΕ, προς ΕΠΟ 1.883.970 2.406.147

Ανάληψη χρέους ΕΠΑΕ, προς Δημόσιο 910.504 1.590.354

Επιταγές (μεταχρονολογημένες) πληρωτέες 667.664 94.001

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες - 224.886
Προκαταβολές πελατών 89.720 19.825

Σύνολο 6.524.029 8.436.364

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

Στους  λοιπούς πιστωτές έχει λάβει χώρα συμψηφισμός πόσου € 2.469.338, το οποίο αφορά απαίτηση του 
Συνεταιρισμού από την ΕΠΟ αναφορικά με επιχορηγήσεις UEFA ετών 2007 & 2008. 
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13. Έξοδα ανά Κατηγορία

Σημ

Κόστος 

πωληθέντων

Έξοδα 

διάθεσης

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζομένους 14 790.892 642.995 160.749 1.594.636

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 5 41.667 39.670 39.670 121.006

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 6 326.389 6.417 5.997 338.804

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 14.830 - - 14.830

Αμοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων 2.941.664 (1.178.237) 738.344 2.501.771

Λοιπά 459.626 17.034.881 (49.278) 17.445.229

Σύνολο 4.575.067 16.545.726 895.482 22.016.275

30 Ιουνίου 2009

Σημ

Κόστος 

πωληθέντων

Έξοδα 

διάθεσης

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζομένους 14 1.053.794 774.515 193.629 2.021.938

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 5 17.361 14.514 14.514 46.389

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 6 326.389 3.947 3.526 333.862

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 2.078 - - 2.078

Αμοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων 2.620.946 (1.030.725) 1.030.855 2.621.076

Λοιπά 72.038 13.138.522 100.438 13.310.998

Σύνολο 4.092.606 12.900.773 1.342.962 18.336.341

30 Ιουνίου 2008

14. Παροχές σε Εργαζομένους

30-Ιουν-09 30 Ιουνίου 2008

Μισθοί και ημερομίσθια 1.316.774 1.767.060

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 253.970 252.707

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 23.892 2.171

Σύνολο 1.594.636 2.021.938

Την 30η Ιουνίου 2009 ο Συνεταιρισμός απασχολούσε συνολικά τριάντα άτομα.
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15. Χρηματοοικονομικά Έσοδα ( έξοδα ) – Καθαρά

30 Ιουνίου 2009 30-Ιουν-08

 - Τόκοι ανάληψης χρέους 144.329 184.462

144.329 184.462

Έσοδα τόκων 8.817 9.568

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων 135.512 174.894

Σύνολο 135.512 174.894

16. Φόρος Εισοδήματος

Στοιχεία Συνετ/μού

30 Ιουνίου 2009 30-Ιουν-08

Φόρος εισοδήματος 8.411 31.784

Αναβαλλόμενος φόρος ( σημέίωση.16 ) 224.417 142.421

Σύνολο 232.827 174.205

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:

30 Ιουνίου 2009 30-Ιουν-08

Κέρδη προ φόρων 909.048 667.715

Φόρος υπολογισμένος, με βάση τον ισχύοντα συντελεστή 227.262 166.929

Επιπλέον έσοδα που φορολογούνται 5.565 7.276

Φόροι 232.827 174.205

Κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οι φορολογικές χρήσεις 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.
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17. Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

Σημείωση 30 Ιουνίου 2009 30 Ιουνίου 2008

Καθαρά κέρδη περιόδου 676.221 493.510

Προσαρμογές για:

Φόρο εισοδήματος 16 232.827 174.205

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 5 121.006 46.389

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6 338.804 333.863

Έσοδα τόκων 15 (8.817) (9.568)

Έξοδα τόκων 15 144.329 184.462

1.504.369 1.222.861

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (μη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν) 1.085.676 (1.529.786)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (μη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν) (1.275.506) (243.393)

Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 

συνταξιοδότησης (12.852) 85.651

(202.681) (1.687.528)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.301.688 (464.667)

18. Λοιπά Έσοδα / (έξοδα) Εκμετάλλευσης (καθαρά)

30 Ιουνίου 2009 30 Ιουνίου 2008

Ποινές Πειθαρχικού 1.622.528 802.736

Έσοδα ΠΡΟΠΟ - ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ & Eπιχορήγηση UEFA 322.256 413.569

Λοιπά έσοδα πωλήσεων 7.476 240.305

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (51.358) 1.219

Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα (3.567) 3.550

Σύνολο 1.897.334 1.461.380
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19. Πωλήσεις

Έσοδα
30 Ιουνίου 2009 30 Ιουνίου 2008

Έσοδα από Χορηγίες 19.268.294 15.464.983

Έσοδα από Εισιτήρια 986.912 860.520

Έσοδα από Δικαιώματα Μετάδοσης Αγώνων 756.883 686.065

Έσοδα από Δικαίωμα Συμμετοχής 144.000 144.000

Λοιπά Έσοδα 7.412 562.002

Γενικό Σύνολο Εσόδων 21.163.501 17.717.570

20. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις

(α) Ο Συνεταιρισμός δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 
θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας του. Επίσης δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία 
διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστηρίων ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις του Συνεταιρισμού. Κατά την 30η Ιουνίου 2009 εκκρεμούν η αγωγή Α.Ανατολιωτάκη κατά του 
Συνεταιρισμού και άλλων εναγομένων για ποσό € 1.070.598,24 καθώς επίσης και σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με 
αίτημα για εγγυοδοσία € 291.180 οι οποίες πρόκειται να συζητηθούν την 17/2/2011 και 26/10/2009 αντίστοιχα. Κατά την 
εκτίμηση του νομικού συμβούλου του Συνεταιρισμού οι εν λόγω αγωγές δεν θα ευδοκιμήσουν κατά του Συνεταιρισμού.
Επίσης, κατά τη  30η Ιουνίου 2009 εκκρεμεί παρεμπίπτουσα αγωγή δίκης Ένωσης Β – Γ Εθνικής κατά του Συνεταιρισμού με 
χρηματική αξίωση  για καταβολή του όποιου ποσού επιδικαστεί στη κύρια δίκη με ενάγον το ΟΑΚΑ και εναγόμενη την 
Ένωση Β – Γ Εθνικής μέχρι ποσού 764.327,90 νομμοτόκως.

(β) Όπως αναφέρεται στη παράγραφο 16, οι φορολογικές χρήσεις του Συνεταιρισμού δεν έχουν ελεγχθεί από τις 
φορολογικές αρχές, 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 ΕΠΑΕ, που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητά της προς το Δημόσιο, την ΕΠΟ και τους δημόσιους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Οι σχετικές υποχρεώσεις που είναι γνωστές, μέχρι σήμερα, έχουν λογιστικοποιηθεί.

(δ) Σύμφωνα με το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού της 11ης

Μαρτίου 2008 και στα πλαίσια της συνεργασίας με την Ένωση Β-Γ Εθνικής απορρέει η πιθανότητα  καταβολής
Οικονομικής ενίσχυσης για τις περιόδους 2006-2007, 2007-2008 και 2008-2009 ως εξής:

Ι. 1.600.000 εντός του 2009
ΙΙ. 1.600.000 εντός του 2010
ΙΙΙ. 1.600.000 εντός του 2011
ΙV.  1.600.000 εντός του 2012

21. Μερίσματα και Διάθεση Κερδών

Για τη χρήση που έληξε την 30.06.2009 δεν προτείνονται μερίσματα για έγκριση από την Γενική Συνέλευση. 

22. Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν σημειώθηκε κάποιο σημαντικό γεγονός μετά την ημερομηνία Ισολογισμού που να είναι άξιο μνείας.
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23. Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών

Τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν, α) Μέλη Δ.Σ. και Διοίκησης του Συνεταιρισμού, β) πλησιέστερα μέλη και οικονομικά 
εξαρτημένα μέλη των μελών του Δ.Σ.  και της Διοίκησης, γ) συγγενείς εταιρείες του Συνεταιρισμού.

Τα στοιχεία συνδεδεμένων μερών αφορούν τη χρήση που έληξε 30 Ιουνίου 2009.

Δικαίωμα 

Συμμετοχής 

Πρωταθλήματος

Εκκαθαρίσεις 

Εισιτηρίων

Ποινές 

Καρτών

Ποινές 

Πειθαρχικού

Τηλεοπτικά 

Δικαιώματα Ασφάλιστρα Λοιπά

Σύνολο ανα 

ομάδα

1 ΑΕΚ ΠΑΕ 9.000 170.630 10.690 151.150 40.000 39.531 706 421.707

2 Άρης ΠΑΕ 9.000 68.208 8.890 113.500 30.000 39.531 280 269.410

3 Αστέρας Τρίπολης Α.Γ.Σ. ΠΑΕ 9.000 24.773 10.220 31.900 34.000 39.531 140 149.565

4 Εργοτέλης Διεθνής Ενωσις ΠΑΕ 9.000 13.962 14.720 0 16.000 39.531 140 93.353

5 Ηρακλής ΠΑΕ 9.000 26.606 24.850 129.500 24.000 39.531 140 253.627

6 Θρασύβουλος ΦΥΛΗΣ Π.Α.Ο. ΠΑΕ 9.000 7.287 21.630 85.000 15.000 39.531 177.448

7 Α.Ε. Λάρισα 1964 ΠΑΕ 9.000 32.570 8.960 184.050 9.900 39.531 175 284.186

8 Λεβαδειακός Α.Π.Ο. ΠΑΕ 9.000 6.200 8.410 11.600 14.800 39.531 210 89.751

9 ΟΣΦΠ ΠΑΕ 9.000 220.028 11.630 122.300 82.000 39.531 700 485.189

10 ΟΦΗ ΠΑΕ 9.000 24.727 21.770 141.850 20.000 39.531 256.878

11 Πανθρακικός Α.Π.Σ. ΠΑΕ 9.000 27.895 9.130 59.620 19.000 39.531 105 164.281

12 Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. ΠΑΕ 9.000 15.736 12.660 81.500 20.000 39.531 353 178.780

13 Πανσερραϊκός Μ.Γ.Σ. ΠΑΕ 9.000 21.658 11.020 80.830 15.000 39.531 177.039

14 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ 9.000 160.841 10.470 392.500 70.000 39.531 560 682.903

15 ΠΑΟΚ ΠΑΕ 9.000 152.324 9.400 314.410 36.000 39.531 855 561.519

16 Skoda Ξάνθη Α.Ο. ΠΑΕ 9.000 13.468 17.210 52.000 29.000 39.531 160.209
Σύνολο 144.000 986.912 211.660 1.951.710 474.700 632.500 4.364 4.405.845

Έσοδα

Δικαιώματα 

ΠΡΟΠΟ 

Ενίσχυση 

Προβιβασμού/

Υποβιβασμού

Ενίσχυση 

UEFA

Ενισχύσεις 

ΠΑΕ Α' 

Εθνικής

Λοιπές 

Επισχύσεις 

Μετακινίσεις 

Ομάδων Πινακίδες Λοιπά

Σύνολο ανα 

ομάδα

1 ΑΕΚ ΠΑΕ 70.493 100.467 693.134 1.309 865.404

2 Άρης ΠΑΕ 70.493 100.467 693.134 215 864.310

3 Αστέρας Τρίπολης Α.Γ.Σ. ΠΑΕ 70.493 100.467 693.134 10.383 21.000 895.478

4 Εργοτέλης Διεθνής Ενωσις ΠΑΕ 70.493 100.467 693.134 101.351 55.505 1.020.951

5 Ηρακλής ΠΑΕ 70.493 100.467 693.134 11.276 875.371

6 Θρασύβουλος ΦΥΛΗΣ Π.Α.Ο. ΠΑΕ 70.493 350.000 693.134 88 1.113.716

7 Α.Ε. Λάρισα 1964 ΠΑΕ 70.493 100.467 693.134 202.703 1.066.798

8 Λεβαδειακός Α.Π.Ο. ΠΑΕ 70.493 100.467 693.134 187 864.282

9 ΟΣΦΠ ΠΑΕ 70.493 693.134 60.811 528 824.967

10 ΟΦΗ ΠΑΕ 70.493 200.000 100.467 693.134 28.135 792 1.093.022

11 Πανθρακικός Α.Π.Σ. ΠΑΕ 70.493 150.000 693.134 40.541 4.376 958.544

12 Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. ΠΑΕ 70.493 100.467 693.134 513 864.608

13 Πανσερραϊκός Μ.Γ.Σ. ΠΑΕ 70.493 350.000 693.134 15.000 388 1.129.016

14 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ 70.493 100.467 693.134 21.000 858 885.953

15 ΠΑΟΚ ΠΑΕ 70.493 100.467 693.134 295 864.390

16 Skoda Ξάνθη Α.Ο. ΠΑΕ 70.493 100.467 693.134 88 864.183

17 Υποβειβασθίσες ΠΑΕ 2007-2008 301.401 301.401
Σύνολο 1.127.895 1.050.000 1.507.005 11.090.151 405.405 124.675 42.000 5.261 15.352.393

Έξοδα


