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Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 30 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τα μέλη του Συνεταιρισμού «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», οι οποίες αποτελούνται από
την κατάσταση οικονομικής θέσης της 30ή Ιουνίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση 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, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων του συνεταιρισμού, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων
για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων του συνεταιρισμού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού δεν
έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, για τις χρήσεις που έληξαν από την 30 Ιουνίου 2010
έως και 30 Ιουνίου 2015, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Ο
Συνεταιρισμός δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που
πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική

πρόβλεψη για το σκοπό αυτό. 2. Κατά την εκτίμηση μας, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για
επισφαλείς απαιτήσεις, συνολικού ποσού €800 χιλ. περίπου (30.6.2014 €713 χιλ. περίπου) και
κατά συνέπεια, τα ίδια κεφάλαια και οι απαιτήσεις εμφανίζονται αυξημένα κατά €800 χιλ.
περίπου, ενώ τα κέρδη προ φόρων εμφανίζονται αυξημένα κατά €87 χιλ. περίπου.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων μνημονεύονται στην παράγραφο
‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Συνεταιρισμού «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά την 30ή Ιουνίου 2015
και τη 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
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανδρέας Διαμαντόπουλος
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 25021
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρεώστες και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Χρεώστες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

Σημ.

30/6/2015

30/6/2014

5
6
8

57.127
2.124.749
111.922

101.796
2.478.936
31.923

2.293.798

2.612.655

8
9

8.288.663
485.775
8.774.438
11.068.236

13.645.406
2.001.480
15.646.886
18.259.541

10
11

48.000
48.000
2.048.664

54.000
48.000
1.539.786

2.144.664

1.641.786

7

512.426

612.470

13

150.704
663.130

119.514
731.984

12

7.989.528
270.914

15.703.608
182.163

8.260.442
8.923.572
11.068.236

15.885.771
16.617.755
18.259.541

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα Στους Συνέταιρους
Συνεταιριστικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεματικό
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων.

ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Σημ.
Κύκλος Εργασιών
Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης -καθαρά
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσεως
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) χρήσεως

19
14
14
14
18
16
16

17

1 Ιουλίου 2014
έως
30 Ιουνίου 2015

1 Ιουλίου 2013
έως
30 Ιουνίου 2014

10.876.019
(3.128.520)
7.747.499
(5.576.117)
(2.083.416)
757.472

11.351.365
(3.190.190)
8.161.175
(6.416.516)
(2.331.322)
699.951

845.438
5.834
5.834
851.272
(342.394)
508.878

113.288
(1.274)
33.043
31.769
145.057
(138.641)
6.416

-

-

508.878

6.416

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Συνεταιριστικό
κεφάλαιο

Τακτικό
αποθεματικό

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

48.000

48.000

1.533.370

1.629.370

Καθαρές ζημιές χρήσεως

-

-

6.416

6.416

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα
χρήσεως

-

-

-

-

-

-

6.416

6.416

6.000

-

-

6.000

Yπόλοιπο την 30/6/2014

54.000

48.000

1.539.786

1.641.786

Yπόλοιπο την 1/7/2014

54.000

48.000

1.539.786

1.641.786

Καθαρά κέρδη χρήσεως

-

-

508.878

508.878

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
χρήσεως

-

-

-

-

-

-

508.878

508.878

Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου

(6.000)

-

-

(6.000)

Yπόλοιπο την 30/6/2015

48.000

48.000

2.048.664

2.144.664

Yπόλοιπο την 1/7/2013

Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Κατάσταση Ταμειακών Ροών

1 Ιουλίου 2014
έως
30 Ιουνίου 2015

1 Ιουλίου 2013
έως
30 Ιουνίου 2014

851.272

145.037

47.544
355.213
31.190
(5.834)
-

48.863
355.075
(1.616)
(33.043)
1.274

1.279.384

515.590

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων

(3.145.595)
709.785

(2.479.385)
669.123

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(1.156.426)

(1.294.672)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθής φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

(1.156.426)
(355.212)

(1.294.672)
(1.274)
(129.781)

(1.511.638)

(1.425.727)

(2.875)
(1.026)
5.833
1.933

(5.096)
(390)
33.043
27.557

(6.000)

6.000

(6.000)

6.000

(1.515.705)
2.001.480

(1.392.170)
3.393.650

485.775

2.001.480

Σημ.
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

5
6
13
16
16

5
6

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
χρήσεως
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Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων

1. Γενικές Πληροφορίες
Οι Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν την ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ (Ο «Συνεταιρισμός»), με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2015 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε την 18 Ιουλίου 2006, υπό τη μορφή αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1667/1986 και του Νόμου για την «Ίδρυση οργάνωση και λειτουργία αθλητικών
επαγγελματικών Ενώσεων και άλλες διατάξεις». Μέλη του Συνεταιρισμού είναι οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες
(Π.Α.Ε.) που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Ά Εθνικής κατηγορίας. Η
χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συνεταιρισμού είναι η οργάνωση και διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου Ά Εθνικής κατηγορίας σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και των υπερκείμενων διεθνών συνομοσπονδιών (U.E.F.A., F.I.F.A.)
καθώς και η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύπτει από την διεξαγωγή του πρωταθλήματος αυτού που δεν
υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ε.Π.Ο..
Ο Συνεταιρισμός εδρεύει στην Ελλάδα, Νομός Αττικής, στο Δήμο Αμαρούσιου, στην οδό Αστροναυτών 1. Η
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.superleaguegreece.net.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού προς έγκριση
από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν, κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων, περιγράφονται
παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά.

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού για τη χρήση που
έληξε την 30 Ιουνίου 2015. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») και Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Δ.Π.Χ.Α. που έχουν εκδοθεί
από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.).
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Οι λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια από την πρώτη εφαρμογή των που
συμπίπτει με τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2007.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών.
Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά.
Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης, σε σχέση µε τις
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους
υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας ή οι
υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της
παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Συνεταιρισμού σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών
των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την
κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του
οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση
υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί
την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης
αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα
συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού
οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από
κοινού δραστηριότητας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών
απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων
των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως
αποκλειόμενα.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης
ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων
πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής
αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Ο Συνεταιρισμός βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του
καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Συνεταιρισμό διότι δεν έχει υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ
εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που
πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική
στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο
που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να
δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Συνεταιρισμός βρίσκεται στη διαδικασία

10

ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα
προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες
του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση
ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε
μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον
υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται
κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης
προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους
οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της
συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις
γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την
υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους
από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Φεβρουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισμένα ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’
και τον ‘όρο υπηρεσίας’.
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ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης
βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε
ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των
λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι
ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική
οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει
υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής
οντότητας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από
«διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο
σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι
όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει
μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν
απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών
προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι
υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
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ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση
χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.

2.2 Συναλλαγματικές Μετατροπές
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης
του Συνεταιρισμού.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την
ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της
εύλογης αξίας.

2.3 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τυχόν απομείωση. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την
απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο
μόνον εάν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στο Συνεταιρισμό και το κόστος τους μπορεί να
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που
πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο
διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του
αξία. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων στοιχείων ενεργητικού είναι ως εξής:
- Μεταφορικά μέσα
- Βελτιώσεις μισθωμένων εγκαταστάσεων
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

6
10 – 12
10 – 13

έτη
έτη
Έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε
ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (ζημιά απομείωσης)
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή απόσυρσή του όταν δεν
αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν κατά
την πώληση περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πωλείται ή διαγράφεται.

2.4 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
(α) Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται
στα 5 χρόνια.
Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν
πραγματοποιούνται.
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(β) Δικαιώματα διοργάνωσης πρωταθλήματος
Τα δικαιώματα έχουν συγκεκριμένη ωφέλιμη ζωή και αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων
αυτών.
Με βάση το άρθρο 12 του ιδρυτικού Ν. 3479/2006 ο Συνεταιρισμός ανέλαβε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση
όλες τις νόμιμες ενοχικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Α.Ε. που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα αυτής προ το δημόσιο,
την Ε.Π.Ο. και προς τους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Το εν λόγω ποσό αποτελεί μέρος του δικαιώματος προκειμένου, αφενός ο Συνεταιρισμός να δύναται να προβεί στην
οργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήματος και αφετέρου να επιτευχθούν οι σκοποί που τέθηκαν με το
επιχειρηματικό σχέδιο προς αποκόμιση καθορισμένου μελλοντικού οικονομικού οφέλους (Δ.Λ.Π. 38 παρ.17) σύμφωνα
με τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, η οποία εκτιμάται σε 15 έτη.

2.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
(i) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης ετησίως και επίσης όταν γεγονότα ή μεταβολές συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται
να μην είναι ανακτήσιμη.
Πάγια περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε αποσβέσεις υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί.
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη
αξία του. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας
χρήσεως. Εύλογη αξία, μείον έξοδα πώλησης, είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής, στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν
οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία
χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να
προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της
απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές
δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά.
(ii) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Ο Συνεταιρισμός αξιολογεί, σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος, τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει απομειωθεί.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον υφίστανται σχετικές
ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος κτήσεως και περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο
αναπόσβεστο κόστος.
Η ανακτήσιμη / εισπράξιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να
διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, προσδιορίζεται βάσει της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών
χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή ομάδας
στοιχείων, ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες
ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως.
(iii) Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Ο Συνεταιρισμός κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του στην κατηγορία: δάνεια και
απαιτήσεις,.
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.
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Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία
δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν
ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον το κόστος συναλλαγών. Μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, με εξαίρεση τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το
δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Συνεταιρισμός έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους
και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή
υποστούν απομείωση. Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές
απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων.
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα
αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή
αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών,
συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία
δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα αποτιμάται στο κόστος κτήσεως.

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

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

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

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

2.10 Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές
διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται, εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το
λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς
συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο
συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί διαφορετικών
οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με συμψηφισμό.

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

2.12 Παροχές στο Προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται
δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι εργαζόμενοι του Συνεταιρισμού δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών και σε πρόγραμμα
καθορισμένων εισφορών.
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι εργαζόμενοι του Συνεταιρισμού δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Όμως
βάσει της εργατικής νομοθεσίας ο Συνεταιρισμός σχηματίζει πρόβλεψη η οποία καλύπτει την υποχρέωση και βάσει της
Ελληνικής νομοθεσίας για αποζημιώσεις συνταξιοδότησης του συνόλου του προσωπικού της και αφορά το 40% της
συνολικής αποζημίωσης που θα ελάμβανε το προσωπικό σε περίπτωση απόλυσής του. Με βάσει το Δ.Λ.Π. 19 ο
Συνεταιρισμός θα έπρεπε να είχε σχηματίσει πρόβλεψη με βάσει αναλογιστική μελέτη. Όμως λόγω του ότι η όποια
διαφορά μεταξύ της σχηματισθείσας πρόβλεψης και αυτής που θα προέκυπτε από την αναλογιστική μελέτη δεν θα ήταν
σημαντική, δεν διενεργήθηκε αναλογιστική μελέτη.

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

2.14 Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν ποσά
εισπρακτέα για αγαθά, μετά την αφαίρεση των επιστροφών, εκπτώσεων και των φόρων προστιθέμενης αξίας. Η
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης
της παρεχόμενης υπηρεσίας, σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν
υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η
παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο
και κατανέμει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους.

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

2.16 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 εστιάζει στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Συνεταιρισμού. Η
διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική υπηρεσία του Συνεταιρισμού, η οποία λειτουργεί με
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες
και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων
κινδύνων όπως ο πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στην Ελλάδα συνεπώς αποκλειστικά οι συναλλαγές του Συνεταιρισμού διεξάγονται
σε Ευρώ. Ο Συνεταιρισμός κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και δεν συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Συνεταιρισμός έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των
επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και
εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι οι οποίο αναγράφονται στην οικονομική εγκύκλιο συνεργασίας με τα μέλη του
Συνεταιρισμού.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, ο Συνεταιρισμός μεριμνά για την ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων. Η
ρευστότητα του Συνεταιρισμού παρακολουθείται από τη Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στον ακόλουθο πίνακα
παρουσιάζεται η ανάλυση με τις λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού την 30 Ιουνίου 2015
και 2014 αντίστοιχα:
Για τη χρήση 2015:

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Μέχρι ενός
έτους
7.989.528
7.989.528

Για τη χρήση 2014:

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Μέχρι ενός
έτους
15.703.615
15.703.615
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(δ) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων
Δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις στον Συνεταιρισμό κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων και δεν χρησιμοποιούνται παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
3.2 Διαχείριση κεφαλαίων
Οι στόχοι του Συνεταιρισμού σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας του στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος
κεφαλαίου.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Συνεταιρισμού αποτελείται από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια. Η
Διοίκηση του Συνεταιρισμού παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κεφαλαιακή διάρθρωση του Συνεταιρισμού, με στόχο
την ισορροπία στην κεφαλαιακή διάρθρωση. Ο Συνεταιρισμός δεν έχει δανεισμό κατά την 30 Ιουνίου 2015.

4. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοίκησης
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης σε σχέση με τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων επανεξετάζονται και
αναθεωρούνται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, στην υπάρχουσα εμπειρία, σε διάφορους άλλους
παράγοντες και σε προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα και κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Οι εκτιμήσεις
αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τις λογιστικές αξίες των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού.
Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις
δύναται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων.
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 χρήσεως.
4.2 Καθοριστικές Κρίσεις της Διοίκησης για την Εφαρμογή των Λογιστικών Αρχών
Με βάση το άρθρο 12 του ιδρυτικού Ν. 3479/2006 ο Συνεταιρισμός ανέλαβε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση
όλες τις νόμιμες ενοχικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Α.Ε. που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα αυτής προ το Δημόσιο,
την Ε.Π.Ο. και προς τους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Το εν λόγω ποσό αποτελεί μέρος του δικαιώματος, προκειμένου αφενός ο Συνεταιρισμός να δύνεται να προβεί στην
οργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήματος Ά Εθνικής και αφετέρου να επιτευχθούν οι σκοποί που τέθηκαν με το
επιχειρηματικό σχέδιο προς αποκόμιση καθορισμένου μελλοντικού οικονομικού οφέλους (Δ.Λ.Π. 38 παρ.17).
Ο Συνεταιρισμός θεωρεί ότι πληρούνται τα κριτήρια Αναγνωρισιμότητας και Ελέγχου του άυλου περιουσιακού στοιχείου
που τίθενται από το Δ.Λ.Π. 38 (παρ.12 & παρ.13).
Συνεπώς το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο δεδομένου ότι τα μελλοντικά οφέλη που του
αποδίδονται θα εισρεύσουν στην οντότητα και το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα (Δ.Λ.Π. 38
παρ.21).
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5. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Οικόπεδα και
Κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
εξαρτήματα

Σύνολο

Κόστος
1η Ιουλίου 2013
Προσθήκες
30η Ιουνίου 2014

38.675
38.675

3.560
3.560

681.927
5.096
687.023

724.162
5.096
729.258

1η Ιουλίου 2014
Προσθήκες

38.675
-

3.560
-

687.023
2.875

729.258
2.875

30η Ιουνίου 2015

38.675

3.560

689.898

732.133

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1η Ιουλίου 2013
Αποσβέσεις

21.300
3.222

2.047
356

555.252
45.285

578.599
48.863

30η Ιουνίου 2014

24.522

2.403

600.537

627.462

1η Ιουλίου 2014
Αποσβέσεις
30η Ιουνίου 2015

24.522
3.538
28.060

2.403
570
2.973

600.537
43.436
643.973

627.462
47.544
675.006

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2014

14.153

1.157

86.486

101.796

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2015

10.615

587

45.925

57.127

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων του Συνεταιρισμού.
Η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων καθώς και η μέθοδος απόσβεσής τους, αναλύονται στην παράγραφο 2
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ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
6. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Λογισμικό

Δικαιώματα
διοργάνωσης
πρωταθλήματος

Κόστος
1η Ιουλίου 2013
Προσθήκες

71.271
390

5.303.942
-

5.375.213
390

30η Ιουνίου 2014

71.661

5.303.942

5.375.603

1η Ιουλίου 2014
Προσθήκες

71.661
1.026

5.303.942
-

5.375.603
1.026

30η Ιουνίου 2015

72.687

5.303.942

5.376.629

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1η Ιουλίου 2013
Αποσβέσεις

66.416
1.479

2.475.173
353.596

2.541.589
355.075

30η Ιουνίου 2014

67.895

2.828.769

2.896.664

1η Ιουλίου 2014
Αποσβέσεις
30η Ιουνίου 2015

67.895
1.617
69.512

2.828.769
353.596
3.182.365

2.896.664
355.213
3.251.877

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2014

3.766

2.475.173

2.478.939

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2015

3.175

2.121.577

2.124.752

Σύνολο

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

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

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

30 Iουνίου
2015
512.426

30 Iουνίου
2014
612.470

512.426

612.470
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ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Η μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:
30 Iουνίου
2014
612.470
(100.044)
512.426

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
(Πίστωση) / χρέωση κατάστασης συνολικών εσόδων (σημ. 17)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

30 Iουνίου
2014
693.149
(80.679)
612.470

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κατά την διάρκεια της χρήσεως, είναι οι
παρακάτω:
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

1η Ιουλίου 2013
Χρέωση / (πίστωση) στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
30η Ιουνίου 2014
1η Ιουλίου 2014
Χρέωση / (πίστωση) στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
30η Ιουνίου 2015

Προβλέψεις Αποζημίωσης
προσωπικού
(31.494)

Λοιπά
(10.837)

Σύνολο
(42.331)

420
(31.074)

10.837
-

11.257
(31.074)

(31.074)

-

(31.074)

(8.109)
(39.183)

-

(8.109)
(39.183)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις :

1η Ιουλίου 2013
Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
30η Ιουνίου 2014

Διαφορετικές φορολογικές
αποσβέσεις
735.480
(91.936)
643.544

Σύνολο
735.480
(91.936)
643.544

1η Ιουλίου 2014
Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

643.544
(91.935)

643.544
(91.935)

30η Ιουνίου 2015

551.609

551.609

Από την 1/7/2015 ο φορολογικός συντελεστή άλλαξε από 26% σε 29%. Αν ο συντελεστής αυτός ίσχυε από την
αρχή της χρήσης, την 30/6/2015 θα είχαμε Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 571.553. Αυτό σημαίνει ότι η
πίστωση της περιόδου θα ήταν 40.918 , με ποσοστιαία μεταβολή από την πραγματοποιθείσα πραγματική της τάξης
του -59%.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
8. Χρεώστες και Λοιπές Απαιτήσεις
30/6/2015

30/6/2014

Καθαρές απαιτήσεις χρεωστών
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

6.635.489
(25.085)
1.790.181
8.400.585

10.192.664
(25.085)
3.509.755
13.677.334

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

111.922
8.288.663

31.924
13.645.410

Σύνολο

8.400.585

13.677.334

30 Iουνίου 2015

30 Iουνίου 2014

70.761
39.640
99.100
577.438
789.528
111.922
3.373
98.419
1.790.181

1.590.787
38.369
118.019
577.438
194.549
658.574
31.923
867
1.000
298.229
3.509.754

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής :
Ελληνικό Δημόσιο (παρακρατούμενοι & προκαταβλητέοι φόροι π.χ.
3%, 4%, χρεωστ. Φ.Π.Α.)
Προσωρινοί λογαριασμοί (Διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων)
Επιταγές (μεταχρονολογημένες) εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Γραμμάτια εισπρακτέα
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Εγγυήσεις ενοικίων
Δάνεια προσωπικού
Προκαταβολές προσωπικού
Λοιποί χρεώστες (περιλαμβάνει και Χ.Υ. παθητικού )
Σύνολο

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

9. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

Tαμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

30 Iουνίου 2015
3.260
482.515

30 Iουνίου 2014
3.820
1.997.660

485.775

2.001.480

10. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο
Κατά την 30 Ιουνίου 2015 το Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού είναι ολοσχερώς καταβλημένο και αποτελείται από δεκαέξι
(16) μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ 3.000 έκαστο.
Σημειώνεται ότι την 30 Ιουνίου 2015 το ενεργητικό του Συνεταιρισμού ήταν μεγαλύτερο των υποχρεώσεων κατά Ευρώ
2.144.663. Σε περίπτωση όπου το σύνολο του παθητικού θα υπερέβαινε το σύνολο ενεργητικού θα συνέτρεχαν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής, που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Ν. 1667/1986, σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. του
Συνεταιρισμού υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, για την επιβολή στους Συνεταίρους έκτακτης
εισφοράς.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
11. Τακτικό Αποθεματικό
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται με την παρακράτηση ποσοστού τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί των
καθαρών κερδών κάθε χρήσης. Η παρακράτηση του αποθεματικού δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του
αποθεματικού έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.

12. Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ( Μακροπρόθεσμες – Βραχυπρόθεσμες )

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι / τέλη
Δεδουλευμένα έσοδα
Λοιπές υποχρεώσεις

30/6/2015
1.414.010
1.480.506
5.095.012

30/6/2014
136.139
497.331
15.070.145

Σύνολο

7.989.528

15.703.615

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

7.989.528
7.989.528

15.703.615
15.703.615

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων είναι ίσες με τις λογιστικές αξίες τους και αναφέρονται σε Ευρώ.
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής :
Π.Α.Ε.
Ε.Π.Α.Ε.
E.Π.Ο.
Λοιποί πιστωτές
Επιταγές (μεταχρονολογημένες) πληρωτέες
Σύνολο

30/6/2015
1.610.779
1.730.000
1.746.107
8.126
5.095.012

30/6/2014
1.940.445
3.290.000
8.159.734
1.558.580
121.386
15.070.145

Ο Συνεταιρισμός προχώρησε το 2015 σε συμψηφισμό απαιτήσεων από και υποχρεώσεων προς την Ε.Π.Ο. ποσού €
8.423.865. Στην Κατάσταση ταμειακών Ροών η μεταβολή των Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων παρουσιάζεται
αγνοώντας το συμψηφισμό αυτό.

13. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Υποχρεώσεις
παροχών
προσωπικού
121.129
14.984
(16.600)

Σύνολο
121.129
14.984
(16.600)

30η Ιουνίου 2014

119.514

119.514

1η Ιουλίου 2014
Προβλέψεις χρήσης
30η Ιουνίου 2015

119.514
31.190
150.704

119.514
31.190
150.703

Μακροπρόθεσμες
Βραχυπρόθεσμες

150.704
150.704

150.704
150.704

1η Ιουλίου 2013
Προβλέψεις χρήσης
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
14. Έξοδα ανά Κατηγορία

Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων
Αμοιβές τρίτων
Επιχορηγήσεις - οικονομικές ενισχύσεις
Λοιπά
Σύνολο

Κατανομή ανά λειτουργία:
Κόστος παροχής υπηρεσιών
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

Σημ.
15
5
6

1 Ιουλίου 2014
έως
30 Ιουνίου 2015
1.395.923
47.544
355.213
5.453
3.618.904
1.549.300
3.815.716

1 Ιουλίου 2013
έως
30 Ιουνίου 2014
1.523.987
48.863
355.075
6.090
3.863.245
2.643.079
3.497.689

10.788.053

11.938.028

1 Ιουλίου 2014
έως
30 Ιουνίου 2015
3.128.520
5.576.117
2.083.416
10.788.053

1 Ιουλίου 2013
έως
30 Ιουνίου 2014
3.190.190
6.416.516
2.331.322
11.938.028

15. Παροχές σε Εργαζομένους

Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Σύνολο

1 Ιουλίου 2014
έως
30 Ιουνίου 2015
1.115.510
235.338
13.885
31.190
1.395.923

1 Ιουλίου 2013
έως
30 Ιουνίου 2014
1.221.518
273.954
13.530
14.985
1.523.987

Την 30η Ιουνίου 2015, ο Συνεταιρισμός απασχολούσε συνολικά είκοσι πέντε άτομα.

16. Χρηματοοικονομικά Έσοδα / ( Έξοδα ) – Καθαρά

Χρηματοοικονομικά έξοδα
-Τόκοι ανάληψης χρέους
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Έσοδα τόκων

Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) - καθαρά

1 Ιουλίου 2014
έως
30 Ιουνίου 2015

1 Ιουλίου 2013
έως
30 Ιουνίου 2014

-

(1.274)
(1.274)

5.834

33.043

5.834

33.043

5.834

31.769
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
17. Φόρος Εισοδήματος

Φόρος χρήσεως
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

1 Ιουλίου 2014
έως
30 Ιουνίου 2015
442.438
(100.044)

1 Ιουλίου 2013
έως
30 Ιουνίου 2014
219.320
(80.679)

342.394

138.641

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
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
(2014: 26%)
Διαφορές για τις οποίες δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

1 Ιουλίου 2014
έως
30 Ιουνίου 2015
851.272

1 Ιουλίου 2013
έως
30 Ιουνίου 2014
145.057

221.331
37
121.026

37.715
100.926

342.394

138.641

Κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οι διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 του
Συνεταιρισμού δεν έχουν ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που αυτές οι χρήσεις θα εξετασθούν από τις φορολογικές αρχές και
θα οριστικοποιηθούν. Κατά συνέπεια η ανέλεγκτες αυτές χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ο Συνεταιρισμός δεν
έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι εντός της χρήσης 2011, ο
Συνεταιρισμός περαίωσε, χωρίς τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου, βάσει του Ν.3888/2010, την πρώτη διαχειριστική
χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2007, καταβάλλοντας ποσό ΕΥΡΩ 75.728,50 (μετά την έκπτωση λόγω εφάπαξ
καταβολής). Κατά τη διαχειριστική χρήση 2012, ο Συνεταιρισμός περαίωσε, επίσης, χωρίς τη διενέργεια φορολογικού
ελέγχου από τις φορολογικές αρχές, τις διαχειριστικές χρήσεις που έληξαν την 30 Ιουνίου 2008 και 2009 με την αποδοχή
πρόσθετων φόρων ύψους ΕΥΡΩ 323.998. Τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Σύμφωνα με το νόμο 4172/23.07.2013 ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων συνεχίζει να
παραμένει στο 26% για τις χρήσεις που ξεκινούν από 1 Ιανουαρίου 2014 και έπειτα και ο παρακρατούμενος φόρος
μερισμάτων που εγκρίνονται μετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%.

18. Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) Εκμετάλλευσης –Καθαρά

Ποινές Πειθαρχικού
Έσοδα ΠΡΟΠΟ - ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ & Eπιχορήγηση U.E.F.A.
Λοιπά έσοδα -καθαρά
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα
Σύνολο

1 Ιουλίου 2014
έως
30 Ιουνίου 2015
338.296
434.546
(3.890)
(11.480)
757.472

1 Ιουλίου 2013
έως
30 Ιουνίου 2014
415.932
64.814
232.259
(4.372)
(8.682)
699.951
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
19. Κύκλος Εργασιών

Έσοδα από Χορηγίες
Έσοδα από Εισιτήρια
Έσοδα από Δικαιώματα Μετάδοσης Αγώνων
Έσοδα από Δικαίωμα Συμμετοχής

1 Ιουλίου 2014
έως
30 Ιουνίου 2015
9.696.102
273.600
726.317
180.000

1 Ιουλίου 2013
έως
30 Ιουνίου 2014
10.031.464
372.210
767.691
180.000

10.876.019

11.351.365

Σύνολο

20. Δεσμεύσεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις
(α) Kατά την 30/6/2015 δεν ήταν σε γνώση μας καμία αξίωση τρίτου ή εκκρεμής δίκη με οικονομικό αντικείμενο (παρά
μόνο δίκες με αμιγώς αθλητικό αντικείμενο που δεν επηρεάζουν τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2014-15). Το ίδιο
ισχύει αναφορικά με αξιώσεις και εκκρεμείς δίκες που έχει εγείρει ο Συνεταιρισμός κατά τρίτων.
(β) Όπως αναφέρεται στη σημείωση 17, οι φορολογικές χρήσεις του Συνεταιρισμού δεν έχουν ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2014, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν από τις φορολογικές αρχές.
(γ) Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12. του Ν.3479/2006, ο Συνεταιρισμός ανέλαβε όλες τις ενοχικές
υποχρεώσεις της Ε.Π.Α.Ε., που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητά της προς το Δημόσιο, την Ε.Π.Ο. και τους
δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Οι σχετικές υποχρεώσεις που είναι γνωστές, μέχρι σήμερα, έχουν
λογιστικοποιηθεί, ενώ δεν αναμένονται να υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις.
(δ) Οι υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού (ως μισθωτή) προέρχονται κατά κύριο λόγο από μεταφορικά μέσα και ενοίκια
κτιρίων.
Οι ελάχιστες μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων του Συνεταιρισμού έχουν ως εξής:

Εντός ενός έτους
Πέραν του έτους και μέχρι 5 έτη

30 Ιουνίου 2015
21.139
27.242
48.381

30 Ιουνίου 2014
20.904
48.381
69.285

21. Μερίσματα και Διάθεση Κερδών
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015 δεν προτείνονται μερίσματα, για έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

22. Γεγονότα μετά την Ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων
Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 17.7.2015, ο φορολογικός συντελεστής των
νομικών προσώπων με έδρα την Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% από την 1 η Ιανουαρίου 2015.
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ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2015
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
23. Συνδεμένα Μέρη
23.1. Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα
συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

(i) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
ΠΑΕ - Μέλη Συνεταιρισμού
ΕΠΟ

(ii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
ΠΑΕ - Μέλη Συνεταιρισμού
ΕΠΟ

30/6/2015

30/6/2014

1.290.583
1.290.583

1.761.817
8.159.734
9.921.551

640.026
28.923
668.949

171.279
8.118.866
8.290.145
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