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    ΙΙσσοολλοογγιισσµµόόςς  ττηηςς  3300  ΙΙοουυννίίοουυ  22000077  

( Ποσά σε ΕΥΡΩ ) 

Σηµείωση 30 Ιουνίου 2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια 5 130.128

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 4.594.933

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7 8.929

Πελάτες και εµπορικές απαιτήσεις 8 26.481
4.760.471

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και εµπορικές απαιτήσεις 8 2.062.741

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 2.207.578
4.270.319

Σύνολο ενεργητικού 9.030.790

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια 

Συνεταιριστικό κεφάλαιο 10 48.000

Τακτικό αποθεµατικό 11 1.000

Αποτελέσµατα εις νέον 1.765
50.765

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 3.331.310
3.331.310

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 5.626.437

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος) 22.278
5.648.715

Σύνολο υποχρεώσεων 8.980.025

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 9.030.790  

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  γγιιαα  ττηηνν  χχρρήήσσηη  πποουυ  έέλληηξξεε  ττηηνν  3300  ΙΙοουυννίίοουυ  22000077  

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) 

Σηµείωση 30 Ιουνίου 2007

Πωλήσεις 19 7.711.765

Κόστος πωληθέντων 13 (3.471.128)

Μεικτό κέρδος 4.240.637

Έξοδα διάθεσης 13 (3.560.682)

Έξοδα διοίκησης 13 (1.241.321)

Αποζηµιώσεις από οικειοθελή αποχώρηση προσωπικού ΕΠΑΕ 13 (831.000)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 18 1.620.149

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 227.783

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 15 (211.432)

Κέρδη προ φόρων 16.351

Φόρος εισοδήµατος 16 (13.586)

Καθαρά κέρδη χρήσης 2.765  

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  χχρρήήσσηη  πποουυ  έέλληηξξεε  ττηηνν  3300  ΙΙοουυννίίοουυ  22000077  

(Ποσά σε ΕΥΡΩ ) 

Συνεταιριστικό 
κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Αποτελέσµατα εις 

νέον Σύνολο

Έκδοση συνεταιριστικών µερίδων  48.000 - -  48.000

Καθαρό κέρδος χρήσης - -  2.765  2.765

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους χρήσης  48.000 -  2.765  50.765

Μεταφορά σε αποθεµατικά -  1.000 (1.000) -
-  1.000 (1.000) -

30 Ιουνίου 2007  48.000  1.000  1.765  50.765  

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  γγιιαα  ττηηνν  χχρρήήσσηη  πποουυ  έέλληηξξεε  ττηηνν  3300    ΙΙοουυννίίοουυ  22000077  

(Ποσά σε ΕΥΡΩ ) 

Σηµείωση 30 Ιουνίου 2007

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 17  2.430.774
Καταβληθέντες τόκοι (93.885)

Καταβληθής φόρος εισοδήµατος (237)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  2.336.652

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων 5 (148.715)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6 (30.725)

Τόκοι που εισπράχθηκαν  2.366

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (177.074)

Τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση συνεταιριστικών µερίδων 10  48.000

Καθαρές τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  48.000

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  2.207.578

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της χρήσης  2.207.578

 

Οι  σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 22 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 ΕΛΛΑ∆ΑΣ  (Ο «Συνεταιρισµός») µε 
ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2007 οι οποίες συντάχθηκαν, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»).   

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 ∆ήµο Αµαρούσιου, στην οδό Αστροναυτών 1.  Η ηλεκτρονική διεύθυνση 
της Εταιρείας είναι www.superleaguegreece.net. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού προς έγκριση από την Γενική 
Συνέλευση της 19ης Ιουλίου 2007. 

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 ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(«∆ΠΧΠ»), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («∆ΛΠ») και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).   

Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ 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 ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 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 ∆ΛΠ 39 που έχει επικυρωθεί από την Ε.Ε., οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ.  

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

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

Η ετοιµασία των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων 
και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκησης 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 

∆ΛΠ 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. 

∆ΛΠ 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. 

∆ΛΠ 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. 

∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 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. 

∆ΛΠ 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. 

∆ΠΧΠ 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. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2006 

∆ΕΕΧΠ 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 ∆ΛΠ 17 – Μισθώσεις.  Η ∆ΕΕΧΠ 4 δεν επηρεάζει τη λογιστική απεικόνιση των 
υφιστάµενων επιχειρηµατικών συµφωνιών και δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του Συνεταιρισµού. 

∆ΕΕΧΠ 5 - ∆ικαιώµατα 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. 
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∆ΕΕΧΠ 6 - Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες αγορές, άχρηστες ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές 
συσκευές  

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Συνεταιρισµό. 

∆ΕΕΧΠ 7 - Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωσης του  ∆ΛΠ 29 
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 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. ∆εδοµένου ότι ο Συνεταιρισµός δεν λειτουργεί σε µια 
υπερπληθωριστική οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ 2. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές 
καταστάσεις του Συνεταιρισµού. 

∆ΕΕΧΠ 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  

∆ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από την 1 
Ιουλίου 2007. 

∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  
Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 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. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από την 1η Ιανουαρίου 2007  

∆ΕΕΧΠ 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. 

∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 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. 

∆ΕΕΧΠ 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. 
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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. 

∆απάνες 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. 

(β) ∆ικαιώµατα 

Τα δικαιώµατα παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος. Τα ∆ικαιώµατα 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.  
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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 (∆ΛΠ 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) ∆άνεια 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) ∆ιαθέσιµα 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 ∆ιοίκηση 
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.  

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 
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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. ∆ανεισµός 

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 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. 
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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. 

Ο Συνεταιρισµός δεν έχει προβεί σε σύνταξη  αναλογιστικής µελέτης για την αποτίµηση των υποχρεώσεων κατά την 30η Ιουνίου 2007 
που προκύπτουν από το ΚΝ. 2112/20 σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ19 και ως εκ τούτου δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 
της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν σχηµάτιζε πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία για συνταξιοδότηση αυτή θα ανερχόταν σε Ευρώ 141.486.   

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. ∆εν υπάρχουν µισθώσεις στον Συνεταιρισµό που ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές. 

2.18. Στρογγυλοποιήσεις 

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

3. ∆ιαχείριση 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Το ∆ιοικητικό 
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. 

 (δ) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων 

∆εν υφίστανται δανειακές  υποχρεώσεις στον Συνεταιρισµό και δεν χρησιµοποιούνται χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 

3.2. 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 ∆ιοικήσεως 

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. 
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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 ∆ιοίκησης 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 (∆ΛΠ 38 παρ.17).  

Ο Συνεταιρισµός θεωρεί ότι πληρούνται τα κριτήρια  Αναγνωρισιµότητας και Ελέγχου  του άυλου περιουσιακού στοιχείου που τίθενται 
από το ∆ΛΠ 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 (∆ΛΠ 38 , παρ.21). 

5. Ενσώµατα πάγια 

Βελτιώσεις 
µισθωµένων 

εγκαταστάσεων
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Κόστος

18 Ιουλίου 2006 - - -

Προσθήκες  23.455  125.260  148.715

30 Ιουνίου 2007  23.455  125.260  148.715

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

18 Ιουλίου 2006 - - -

Αποσβέσεις χρήσης (1.954) (16.633) (18.587)
30 Ιουνίου 2007 (1.954) (16.633) (18.587)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2007  21.501  108.627  130.128  
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων του Συνεταιρισµού. 
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισµικό

∆ικαιώµατα 
διοργάνωσης 

πρωταθλήµατος Σύνολο

Κόστος

18 Ιουλίου 2006 - - -

Προσθήκες  30.725  4.895.837  4.926.562

30 Ιουνίου 2007  30.725  4.895.837  4.926.562

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

18 Ιουλίου 2006 - - -

Αποσβέσεις χρήσης (5.240) (326.389) (331.629)

30 Ιουνίου 2007 (5.240) (326.389) (331.629)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2007  25.485  4.569.448  4.594.933  
 

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 2007

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 8.929

8.929  
 

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

30 Ιουνίου 2007

20 Ιουλίου 2006 -

Πίστωση Κατάστασης Αποτελεσµάτων ( σηµ.16 ) (8.929)

30 Ιουνίου 2007 (8.929)  
Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κατά την διάρκεια της χρήσης, είναι οι παρακάτω: 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Λοιπά

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 100

30 Ιουνίου 2007 100  
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

∆ιαφορετικές 
φορολογικές 
αποσβεσεις

(Χρέωση) / πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 9.029

30 Ιουνίου 2007 9.029  

8. Πελάτες και εµπορικές απαιτήσεις 

30 Ιουνίου 2007

Καθαρές απαιτήσεις πελατών  1.161.874

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη  613.991

Λοιπές Απαιτήσεις  313.357

Σύνολο  2.089.222  
 

Οι απαιτήσεις αυτές εµφανίζονται στον ισολογισµό ως εξής :  

 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  26.481

Κυκλοφορούν ενεργητικό  2.062.741

Σύνολο  2.089.222

 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής :

Ελληνικό ∆ηµόσιο (παρακρατούµενοι & προκαταβλητέοι φόροι π.χ. 
3%, 4%, χρεωστ. ΦΠΑ) - εκτος από προκαταβολη φορου εισοδηµατος  112.358
Προσωρινοί λογαριασµοί (∆ιαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων)  76.188
Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) εισπρακτέες  92.774
Έξοδα επόµενων χρήσεων  2.172
Εγγυήσεις Ενοικίων  26.481
Λοιποί χρεώστες ( περιλαµβάνει και Χ.Υ παθητικού ) 3.384
Σύνολο 313.357

 

9. Ταµειακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα 

30 Ιουνίου 2007
Tαµείο 1.842                    

Καταθέσεις όψεως 2.205.736             

Σύνολο 2.207.578             
 

10. Συνεταιριστικό  Κεφάλαιο 

Κατά την 30 Ιουνίου 2007 το Κεφάλαιο του Συνεταιρισµού είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και αποτελείται από δεκαέξι (16) µερίδια 
ονοµαστικής αξίας € 3.000 έκαστο. 
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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 2007

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη  122.805

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη  646.200

Λοιπές υποχρεώσεις  8.188.742

Σύνολο  8.957.747

Μακροπρόθεσµες  3.331.310

Βραχυπρόθεσµες  5.626.437

Σύνολο  8.957.747

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής :
Λοιποί πιστωτές (περιλαµβάνονται και πιστωτικά υπόλοιπα 
χρεωστικών λογαριασµών)  2.516.595
Ανάληψη χρέους ΕΠΑΕ, προς ΕΠΟ  2.905.886
Ανάληψη χρέους ΕΠΑΕ, προς ∆ηµόσιο  2.063.158
Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) πληρωτέες  693.162
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  9.741
Προκαταβολές πελατών 200
Σύνολο 8.188.742

 

13. Έξοδα ανά κατηγορία 
 

Σηµειώσεις
Κόστος 

πωληθέντων
Έξοδα 
διάθεσης

Έξοδα 
διοίκησης

Αποζηµιώσεις από 
οικειοθελή αποχώρηση 
προσωπικού ΕΠΑΕ Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 14  653.936  523.149  130.787  831.000  2.138.872

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 5 -  9.293  9.293 -  18.586

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων 6  326.389  2.530  2.710 -  331.629

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων  1.825 - - -  1.825

Αµοιβές τρίτων για εκτέλεση τεχνικών έργων  2.292.657  6.525  989.708 -  3.288.890

Λοιπά  196.321  3.019.185  108.823 -  3.324.329

Σύνολο  3.471.128  3.560.682  1.241.321  831.000  9.104.131

30 Ιουνίου 2007
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14. Παροχές σε εργαζοµένους – Αποζηµίωση Οικιοθελούς αποχώρησης προσωπικού ΕΠΑΕ   

30 Ιουνίου 2007

Μισθοί και ηµεροµίσθια 1.122.064 

Αποζηµιώσεις οικιοθελούς αποχώρησης 831

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 185.609 

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 199 

Σύνολο 2.138.872 

.000 

 

Την 23η Μαρτίου έλαβε χώρα οικειοθελής αποχώρηση πέντε (5) υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν απορροφηθεί από τον Συνεταιρισµό την 21η 
∆εκεµβρίου 2006, βάσει της υπ' αρίθµ. 60357 υπουργικής Απόφασης του Υφυπουργού Αθλητισµού. Κατά την αποχώρηση απεφασίσθη η 
οικειοθελής καταβολή, από µέρους του Συνεταιρισµού, των σχετικών αποζηµιώσεων, ύψους Ευρώ 831.000. 

15. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα ( έξοδα ) - καθαρά 

30 Ιουνίου 2007

Έξοδα τόκων

 - Τόκοι ανάληψης χρέους (213.798)

(213.798)

Έσοδα τόκων  2.366

Καθαρά έξοδα / (έσοδα) τόκων  211.432

 

 

 

16. Φόρος εισοδήµατος 
30 Ιουνίου 2007

Φόρος εισοδήµατος  22.515
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ.7) (8.929)

Σύνολο  13.586  
 

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: 

Κέρδη προ φόρων  16.351
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα συντελεστή  (29 %)  4.742
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  7.415
Αλλαγές φορολογικών συντελεστών  1.429

Φόροι  13.586
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Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων, η πρώτη φορολογική χρήση του Συνεταιρισµού, που έληξε την 30 
Ιουνίου 2007 δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που αυτή η χρήση θα εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές και θα οριστικοποιηθεί. Κατά συνέπεια η 
ανέλεγκτη αυτή χρήση δεν έχει καταστεί οριστική. Ο Συνεταιρισµός δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις. 

17. Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Σηµείωση 30 Ιουνίου 2007

Καθαρά κέρδη περιόδου  2.765

Προσαρµογές για:

Φόρο εισοδήµατος 16  13.586

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 5  18.587

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6  331.629
Έσοδα τόκων 15 (2.366)

Έξοδα τόκων 15  213.799

 578.000

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν) (6.985.059)

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (µη κυκλοφορούν & κυκλοφορούν)  8.837.833

 1.852.774

Tαµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  2.430.774

 

18. Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 

30 Ιουνίου 2007
Ποινές Πειθαρχικού  1.249.680
Έσοδα ΠΡΟΠΟ - ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ & Eπιχορήγηση UEFA  376.265
Λοιπά έσοδα πωλήσεων  2.728
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (3.969)
Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα (4.555)
Σύνολο 1.620.149
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19. Πωλήσεις 

Έσοδα 30 Ιουνίου 2007
Έσοδα από Χορηγίες  6.262.016
Έσοδα από Εισιτήρια  759.701
Έσοδα από ∆ικαιώµατα Μετάδοσης Αγώνων  500.657
Έσοδα από ∆ικαίωµα Συµµετοχής  144.000
Έσοδα από Χορηγία Κλήρωσης Πρωταθλήµατος 2007-2008  43.000
Λοιπά Έσοδα  1.591
Παράβολα Ενστάσεων  800
Γενικό Σύνολο Εσόδων  7.711.765  

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, µε εξαίρεση αγωγή πρώην υπαλλήλου της ΕΠΑΕ κατά του Συνεταιρισµού ενώπιων του Μον. Πρωτ. Αθηνών δικάσιµος 
της οποίας έχει ορισθεί η 9η Νοεµβρίου 2007. Η εν λόγω αξίωση ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 631.120 και αφορά αποζηµίωση για 
καταγγελία σύµβασης εργασίας. Σύµφωνα µε τον Νοµικό Σύµβουλο του Συνεταιρισµού η υπόθεση αυτή δεν έχει νοµική βάση. 

 (β) Όπως αναφέρεται στη παράγραφο 16, η πρώτη φορολογική χρήση του Συνεταιρισµού, που έληξε την 30η Ιουνίου 2007 δεν έχει 
ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που θα 
ελεγχθεί 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 ∆ηµόσιο, την ΕΠΟ και τους δηµόσιους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Οι 
σχετικές υποχρεώσεις που είναι γνωστές, µέχρι σήµερα, έχουν λογιστικοποιηθεί, πλην όµως   δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η έκβαση 
της οριστικοποίησης των υποχρεώσεων αυτών, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, αν και δεν αναµένεται να είναι 
σηµαντική για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

21. Μερίσµατα  και διάθεση κερδών 

Για τη χρήση που έληξε την 30.06.2007 δεν προτείνονται µερίσµατα για έγκριση από την Γενική Συνέλευση.  

22. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆εν σηµειώθηκε κάποιο σηµαντικό γεγονός µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού που να είναι άξιο µνείας. 

23. Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών 

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

Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των υπολοίπων και των συναλλαγών του Συνεταιρισµού µε τα συνδεδεµένα µέρη: 
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Έσοδα Έξοδα

Ποσά που 
οφείλονται από 
Συνδεδεµένα 

Μέρη

Ποσά που 
οφείλονται σε 
Συνδεδεµένα 

Μέρη
Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως ΠΑΕ 425.043 186.334 -  41.207
Αθλητική Ένωση Λάρισας ΠΑΕ 224.497 186.334  20.969  40.849
Αθλητικός Όµιλος Κέρκυρας ΠΑΕ 113.127 262.308  26.944  45.731
Αιγάλεω ΠΑΕ 139.544 336.334  26.702  38.874
ΑΟ Ιωνικός ΠΑΕ 231.371 336.334  45.641  40.937
Απόλλων Καλαµαρίας ΠΑΕ 108.207 186.334  46.266  40.338
ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 ΠΑΕ 146.274 186.334  24.250  41.694
ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης ΠΑΕ 241.928 112.308  44.955  36.018
Εργοτέλης ΠΑΕ 100.426 112.308  45.604  41.551
Ηρακλής ΠΑΕ 223.234 186.334  123.678  27.509
Ο.Φ.Η. ΠΑΕ 137.352 186.334  32.094  48.797
Ολυµπιακός ΠΑΕ 458.002 112.308  29.244  42.746
Παναθηναικός Αθλητικός Όµιλος ΠΑΕ 409.826 112.308 -  42.055
Πανιώνιος ΠΑΕ 160.504 186.334 (200)  40.995
ΠΑΟΚ ΠΑΕ 480.652 186.334  147.844  36.050
SKODA ΞΑΝΘΗΣ Α.Ο. ΠΑΕ 100.735 186.334 -  40.849
Σύνολο 3.700.716 3.061.212 613.991 646.200  
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