
 
 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΑΟΚ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

Ανακοινώνεται ότι την 29.11.2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 

840706 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου 

των ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2015 – 30.06.2016 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΑΟΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό 

Γ.Ε.ΜΗ. 122030904000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 99130/06/Β/86/77). 

 

 

 

         Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ &  ΓΕΜΗ 

Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 

Τ.Κ.: 10181 

Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2103893519 

Fax: 2103838981 

E-mail: ketentzian@gge.gr 

 

  Αθήνα, 29.11.2016 

Αριθ.Πρωτ.: 700692 

 

 



Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΑΟΚ) 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΑΟΚ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 
30ης Ιουνίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 
με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με 
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. 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 χρηματοοικονομικών 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 έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 
για τις χρήσεις από 2009 έως 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί 
οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν 
σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον 
έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
 
Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, 
οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 
Εταιρείας ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΑΟΚ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 30η Ιουνίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 



Άλλο Θέμα 

Oι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 
(ΠΑΟΚ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 είχαν ελεγχθεί από άλλον 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 5η Οκτωβρίου 2015 επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας του ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις  της εταιρείας δεν είχαν εξεταστεί από 
τις φορολογικές αρχές για τις ανέλεγκτες χρήσεις 1/7/2009-30/6/2011. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων 
αυτών δεν είχαν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων 
που πιθανό να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη γι’ αυτή την 
ενδεχόμενη υποχρέωση και από τον έλεγχο δεν αποκτήθηκε εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της 
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
1) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις 
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 
 
2) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, αφού ληφθεί υπόψη η πλασματική αξία των ποδοσφαιριστών όπως 
προβλέπεται από το  άρθρο 76Α του Ν. 2725/1999, έχει καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.  

 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Σωτήρης Κωνσταντίνου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 

 

 



 

Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

 
Υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας για τη χρήση 01/07/2015 - 30/06/2016 καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων 
της χρήσης και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 
καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του Ν.4308/2014. 
Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην 
περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου. Η Εταιρεία 
ανήκει στις «Μεσαίες» οντότητες του Ν.4308/2014. 
 

1. Αντικείμενο και Σκοπός της Εταιρείας: 

 

Σκοπός της εταιρείας είναι: 

α) Η δημιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου 

ανδρών. 

β) Η οργάνωση επίσημων ή φιλικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής 

και η συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες. 

γ) η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στο άθλημα του ποδοσφαίρου σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του 

οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας 

δ) Η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή  

 
2.  Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές 

 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01/07/2015 έως 30/06/2016 και 
του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι εξής βασικές λογιστικές αρχές: 

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό 

κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί 

με βάση το άρθρο 24 του Ν.4172/2013. 

2. Εγγραφές ποδοσφαιριστών: Σύμφωνα με τη λογιστική οδηγία της ΕΛΤΕ με αρ.πρωτ. 

9ΕΞ/20.1.2016 ως κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστή είναι το ποσό των χρημάτων ή 

η ισοδύναμη αξία μετρητοίς ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που 

καταβάλλεται/δίδεται από μια οντότητα για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης 

τους. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει την αμοιβή της οντότητας από την οποία 

αποκτάται, αν υπάρχει και όλα τα λοιπά άμεσα σχετιζόμενα με τη συναλλαγή κόστη, 



όπως αμοιβές διαμεσολάβησης προς άλλη οντότητα, αμοιβές διαφόρων 

επαγγελματικών και φόροι. 

3. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και  
μακροπρόθεσμες: Οι υποχρεώσεις, των οποίων η προθεσμία εξόφλησης από την ημέρα 
κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία 
των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι υπόλοιπες στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του Άρθρου 37 του Ν.4308/2014 

“Πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ”, γιατί αποτελούν τις πρώτες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι 

οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ του Ν.4308/2014 αφού έως την 

30 Ιουνίου 2015 συντάσσονταν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. 

Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 30 και 31 του Ν.3756/2009. Η πρώτη 

εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών και αναγνωρίζεται αναδρομικά με τη 

διόρθωση α) των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων των υποχρεώσεων και της 

καθαρής θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της 

συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, 

όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

3. Οικονομική Ανασκόπηση 

 

3.1 Εξέλιξη των εργασιών και των αποτελεσμάτων 

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, τη χρήση 2015-2016 η Εταιρεία είχε ζημίες 

χρήσης μετά φόρων 9.970 χιλ. ευρώ περίπου έναντι 15.567 χιλ. ευρώ περίπου τη χρήση 2014-

2015, μειώθηκαν δηλαδή κατά 36%. Τα έσοδα από αγώνες ανήλθαν σε 6.868 χιλ. ευρώ τη 

χρήση 2015-2016 έναντι 6.279 χιλ. ευρώ τη χρήση 2014-2015 παρουσιάζοντας αύξηση 9% 

ενώ τα έσοδα από παραχώρηση ποδοσφαιριστών ανήλθαν σε 1.525 χιλ. ευρώ έναντι 83 χιλ. 

ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. Το κόστος λειτουργίας του ποδοσφαιρικού 

τμήματος ανήλθε για τη χρήση 2015-2016 σε €23.216 χιλ. ευρώ έναντι 18.060 χιλ. ευρώ τη 

συγκριτική χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 29%. Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν σε 

2.387 χιλ. ευρώ περίπου ενώ τη συγκριτική χρήση ήταν 1.687 χιλ. (αύξηση 42%), τα έξοδα 

λειτουργίας Διοίκησης ανήλθαν σε 3.955 χιλ. ευρώ περίπου έναντι 3.365 χιλ. ευρώ περίπου 

τη χρήση 2014-2015 (αύξηση 17%) και τα χρηματοπιστωτικά αποτελέσματα ήταν -175 χιλ. 

ευρώ περίπου έναντι -24 χιλ. ευρώ περίπου τη χρήση 2014-2015.  

3.2 Αριθμοδείκτες 

 

Αριθμοδείκτης Τύπος 30.06.2016 30.06.2015 

        

Δείκτης Χρέους 

Σύνολο Παθητικού - 

Ίδια Κεφάλαια 102,44% 131,07% 

Σύνολο Παθητικού 

        

Δείκτης 

Παγιοποίησης 

Περιουσίας 

Πάγια Περιουσιακά 

Στοιχεία 31,54% 45,26% 

Σύνολο Ενεργητικού 



        

Δείκτης Καλύψεως 

Τόκων 

ΚΠΤΦ + 

Αποσβεσεις 42,43 433,21 

Τόκοι 

        

Δείκτης 

Κυκλοφοριακής 

Ρευστότητας 

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 
0,73 1,09 

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

        

        

        

Μικτό Περιθώριο 

Κέρδους 

Πωλήσεις - Κόστος 

Πωληθέντων -176,62% -183,84% 

Πωλήσεις 

        

Καθαρό Περιθώριο 

Κέρδους 

Ζημίες Προ Φόρων 
-118,79% -244,66% 

Πωλήσεις 

        

Αποδοτικότητα 

Καθαρής Θέσης 

Ζημίες Προ Φόρων 

257,45% 453,63% Σύνολο Καθαρής 

Θέσης 

        

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα 

Απαιτήσεων 

Πιστωτικές 

Πωλήσεις 
3,07 2,82 

Μέσο ύψος 

Απαιτήσεων 

        

Μέση διάρκεια 

είσπραξης 

Απαιτήσεων (σε 

μέρες) 

360 

117,23 127,45 
ΚΤΑ Απαιτήσεων 

 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 



Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, 

ο πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της 

εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα της εταιρείας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των 

χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των 

πωλήσεων. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 

εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 

 

 (α) Κίνδυνος επιτοκίου: 

Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον 

δανεισμό της, ο οποίος υπόκειται σε σταθερό ποσοστό επιτοκίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί, 

σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας 

και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και 

αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. 

 

  (β) Πιστωτικός Κίνδυνος: 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις 

τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των 

σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος 

σχετίζεται με την πιθανότητα, ότι οι πελάτες θα αποτύχουν να εκπληρώσουν τις οικονομικές 

τους υποχρεώσεις. Η ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία και η έλλειψη 

ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά ενέχουν αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση 

ζημιών που συνδέονται με τυχόν αδυναμία πελατών να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας γεγονός με το οποίο συχνά βρίσκεται αντιμέτωπη η εταιρεία 

και το οποίο αποτυπώνεται και στις επισφάλειες με τις οποίες έχει επιβαρυνθεί. 

 

 (γ) Κίνδυνος Ρευστότητας: 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών 

διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. 

Η διοίκηση της Εταιρείας στα πλαίσια ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, 

πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους αναμένεται να εισηγηθεί στη ΓΣ και την 

εισροή των απαιτούμενων κεφαλαίων μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου  με 

ποσό που θα καλύπτει τυχόν απαιτήσεις χρηματοδότησης. Πέραν τούτου μετά την ημερομηνία 

λήξης της χρήσης 30/6/2016 η εταιρεία αποκόμισε σημαντικά έσοδα από μεταγραφές 

παιχτών, ενώ πιστοποιήθηκε και η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η οποία 

ανήλθε σε 8.010χιλ ευρώ. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα 

αντιμετωπίσει πρόβλημα αναφορικά με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της 

και η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων έγινε με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. 

5. Προβλεπόμενη πορεία    

 

Η ομάδα προκρίθηκε στους Ομίλους του EUROPA LEAGUE 2016-2017 και προσδοκά σε 

σημαντικά οικονομικά και αγωνιστικά οφέλη από την πορεία της στη διοργάνωση. Το γεγονός 



αυτό σε συνάρτηση με τα έσοδα από μεταγραφές παιχτών θεωρείται ότι θα επηρεάσει θετικά 

τα αποτελέσματα της επόμενης χρήσης και κατ’ επέκταση και την Καθαρή Θέση της ΠΑΕ. 

Η ομάδα κατά τη μεταγραφική περίοδο ενισχύθηκε σημαντικά επενδύοντας σε παίχτες οι 

οποίοι αναμένεται να βοηθήσουν στην αγωνιστική περίοδο που ξεκίνησε.  

Η ΠΑΕ θα συνεχίσει και την επόμενη περίοδο τις επενδύσεις που ξεκίνησε την παρούσα 

χρήση για βελτιώσεις στο προπονητικό κέντρο της Ν. Μεσήμβριας και στο γήπεδο της 

Τούμπας. 

Επιπλέον η ΠΑΕ,  συνεχίζοντας την κοινωνική προσφορά που ξεκίνησε τα προηγούμενα 

χρόνια, με απόφαση της διοίκησης αποφάσισε να παρατείνει και για την επόμενη χρήση τη 

δωρεά ποσών ανά διαστήματα σε οικογένειες  με παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας που 

χρήζουν άμεσα ιατρικής αντιμετώπισης. 

6. Υποκαταστήματα της Εταιρείας: Η εταιρία διατηρεί εγκαταστάσεις αθλητικών 

υποδομών στο Δήμο Χαλκηδόνας (δημοτικό διαμέρισμα Ν.Μεσήμβριας) στο Νομό 

Θεσσαλονίκης 

 

7. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την 

ημερομηνία έγκρισης της Έκθεσης του Δ.Σ. 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του Άρθρου 37 του Ν.4308/2014 
“Πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ”, γιατί αποτελούν τις πρώτες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι 
οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ του Ν.4308/2014 αφού έως την 
30 Ιουνίου 2015 συντάσσονταν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. 
Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 30 και 31 του Ν.3756/2009. Κατά τη σύνταξη 
αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις 
μεθόδους λογιστικής που χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 ώστε να συνάδουν 
με τα ΕΛΠ. Τα στοιχεία της 30/06/2014 και 30/06/2015 παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα 
βάσει των τροποποιήσεων αυτών. 
 
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 30/06/2016 μέχρι την ημέρα της σύνταξης της παρούσας 
έκθεσης συνέβησαν τα παρακάτω σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην 
παρούσα έκθεση και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά. 
 

1. Ανανεώσεις Συμβολαίων – Μετεγγραφές Παικτών. 

Η Εταιρία συνεχίζοντας την πολιτική ενδυνάμωσης του υφιστάμενου ρόστερ του 

ποδοσφαιρικού τμήματος ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τους αθλητές SHAKHOV, DE 

MATOS CRUZ, LOPES DOS SANTOS SOUSA VARELA, MANUEL ABEL CAMPOS, 

BISESWAR, CRESPO RINCON, CANAS RUIZ HERRERA,  BRKIC, THIAM, KOZAK, 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ.  Επίσης αποχώρησαν από την ομάδα οι 

OLSEN, ΠΟΠΟΒΙΤΣ , MAK, ΣΑΒΒΙΔΗΣ, KARTAL , ΚΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ, ΣΥΡΑΚΟΣ, 

ΣΟΪΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ και δόθηκαν δανεικοί oι SABO, ΠΟΖΟΓΛΟΥ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, 

ΑΝΤΩΝΗΣ, DE MACEDO DA SILVA,  KACE, QOSE, KUSHTA, ΜΕΛΙΣΣΑΣ, ΠΑΤΡΑΛΗΣ, 

ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ, BATAEV, RANGELOV, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 

KAKKO, ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ, ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ. 

2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 



Με την υπ’ αριθμό 756981 καταχώριση του ΓΕΜΗ, καταχωρήθηκε το από 22/08/2016 
απόσπασμα του πρακτικού του ΔΣ σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή  της 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 8.010.000 με καταβολή μετρητών που 
αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/5/2016.  
 
 

3. Πώληση ποδοσφαιριστών 

 

Κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 

ποδοσφαιριστών (LUCAS, ΜΑΚ, OLSEN), οι οποίες απέφεραν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ το ποσό 

των 9,45 εκ. €. 

 

 Ζημιογόνα γεγονότα, τα οποία επιβάλλουν προσαρμογή των στοιχείων του 

Ισολογισμού. Δεν υπάρχουν  

 Ζημιογόνα γεγονότα, τα οποία δεν επιβάλλουν προσαρμογή των στοιχείων του 

Ισολογισμού, αλλά πρέπει να γνωστοποιηθούν.  

Δεν υπάρχουν  

 Γεγονότα που φανερώνουν ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει πρόβλημα στη συνέχιση 

της δραστηριότητας. 

 Δεν υπάρχουν τέτοια γεγονότα 

 Ενδεχόμενα ζημιογόνα γεγονότα που αναμένεται να προκύψουν κατά το χρόνο 

υποβολής της Έκθεσης. 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα 

Θεσσαλονίκη, 06/10/2016 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος 

LUBOS MICHEL 

Α.Δ.  ΒΑ 5794595 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 
 

της 30 Ιουνίου 2016 
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Ισολογισμός της 30/06/2016 

(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

  Σημείωση 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώματα πάγια         

Ακίνητα 6 4.699.514,25 4.043.915,14 3.925.660,04 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6 0,01 0,01 0,01 

Λοιπός εξοπλισμός 6 1.011.683,81 955.186,47 974.129,26 

Σύνολο   5.711.198,07 4.999.101,62 4.899.789,31 

Αυλα πάγια στοιχεία         

Λοιπά Άυλα 6 459.783,65 511.372,74 335.270,47 

Εγγραφές ποδοσφαιριστών 6 5.657.577,36 494.333,33 552.000,00 

Σύνολο   6.117.361,01 1.005.706,07 887.270,47 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

υπό κατασκευή 
  

0,00 2.800,00 0,00 

Δάνεια και απαιτήσεις   36.673,05 38.380,05 35.860,05 

Σύνολο   36.673,05 38.380,05 35.860,05 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   11.865.232,13 6.045.987,74 5.822.919,83 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές         

Εμπορικές απαιτήσεις 7 3.572.675,42 1.893.360,40 2.611.676,38 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου   544.841,81 128.387,82 212.396,66 

Λοιπές απαιτήσεις 7 343.654,24 1.469.417,55 2.541.896,86 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   1.783.753,01 1.508.824,29 1.084.642,56 

Σύνολο   6.244.924,48 4.999.990,06 6.450.612,46 

Σύνολο κυκλοφορούντων   6.244.924,48 4.999.990,06 6.450.612,46 

Σύνολο ενεργητικού   18.110.156,61 11.045.977,80 12.273.532,29 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ         

 

Σημείωση 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2014 

Καθαρή θέση         

Καταβλημένα κεφάλαια         

Κεφάλαιο 8 63.514.538,40 57.479.543,40 37.779.497,40 

Καταθέσεις ιδιοκτητών 8  6.925.000,00 0,00 3.500.050,00 

Σύνολο   70.439.538,40 57.479.543,40 41.279.547,40 

Αποτελέσματα εις νέο   -70.881.184,91 -60.911.217,90 -45.344.010,67 

Σύνολο   -70.881.184,91 -60.911.217,90 -45.344.010,67 

Σύνολο καθαρής θέσης   -441.646,51 -3.431.674,50 -4.064.463,27 

Προβλέψεις         

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9 128.899,81 109.179,92 78.552,15 

Λοιπές προβλέψεις 9 765.275,99 532.330,39 556.730,28 

Σύνολο Προβλέψεων   894.175,80 641.510,31 635.282,43 

Υποχρεώσεις         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Δάνεια 8,10 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   50.443,43 252.213,59 735.027,38 

Σύνολο   9.050.443,43 9.252.213,59 735.027,38 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Λοιποί φόροι και τέλη   1.521.219,85 1.379.575,12 10.578.287,54 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   122.147,36 228.685,23 286.471,05 

Λοιπές υποχρεώσεις 10 6.245.696,14 2.535.168,05 3.402.705,56 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   527.150,00 440.500,00 446.348,75 

Έσοδα επόμενων χρήσεων   190.970,54 0,00 253.872,85 

Σύνολο   8.607.183,89 4.583.928,40 14.967.685,75 

Σύνολο υποχρεώσεων   17.657.627,32 13.836.141,99 15.702.713,13 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   18.110.156,61 11.045.977,80 12.273.532,29 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  

  Σημείωση 1/7/2015-30/06/2016 1/7/2014-30/06/2015 

Έσοδα από Αγώνες 11 6.867.746,65   6.279.498,41   

Έσοδα από παραχωρήσεις 

ποδοσφαιριστών 
 11 

1.525.000,00   83.209,77   

Κύκλος εργασιών (καθαρός)     8.392.746,65   6.362.708,18 

Κόστος Λειτουργίας Ποδοσφαιρικού 

Τμήματος 
11 

  -23.215.746,70   -18.059.946,97 

Μικτό (Ζημίες) αποτέλεσμα     -14.823.000,05   -11.697.238,79 

Λοιπά συνήθη έσοδα     11.122.298,92   6.373.388,27 

      -3.700.701,13   -5.323.850,52 

Έξοδα διοίκησης 11   -3.954.844,47   -3.365.838,28 

Έξοδα διάθεσης 11   -2.387.119,95   -1.686.502,14 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 11   -923.867,02   -5.666.202,64 

Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη 

κυκλοφορούντων στοιχείων 
 6 

  644.000,00   0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη     527.174,11   499.631,42 

Αποτελέσματα (Ζημίες) προ τόκων 

και φόρων 
  

  -9.795.358,46   -15.542.762,16 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα     1.311,15   9.430,84 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα     -175.919,70   -33.875,91 

Αποτέλεσμα (Ζημίες) προ φόρων     -9.969.967,01   -15.567.207,23 

Φόροι εισοδήματος     0,00   0,00 

Αποτέλεσμα (Ζημίες) περιόδου 

μετά από φόρους 
  

  -9.969.967,01   -15.567.207,23 
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Σημ. Κεφάλαιο 

Καταθέσεις 
Ιδιοκτητών 

Υπόλοιπο 
Αποτελεσμάτων Εις Νέο 

Συνολικά ίδια 
κεφάλαια 

 
          

Υπόλοιπα 1/7/2014   52.629.497,40 500.000,00 -45.411.265,67 7.718.231,73 

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη   -14.850.000,00 3.000.050,00 67.255,00 -11.782.695,00 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο   19.700.046,00 -3.500.050,00 -  16.199.996,00 

Αποτελέσματα περιόδου   -  -  -15.567.207,23 -15.567.207,23 

            

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 30/6/2015   57.479.543,40 0,00 -60.911.217,90 -3.431.674,50 

            

Υπόλοιπα 1/7/2015   57.479.543,40 0,00 -60.911.217,90 -3.431.674,50 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 8 6.034.995,00 6.925.000,00   12.959.995,00 

Αποτελέσματα περιόδου   -  -  -9.969.967,01 -9.969.967,01 

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου    6.034.995,00 6.925.000,00 -9.969.967,01 2.990.027,99 

            

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 30/6/2016   63.514.538,40 6.925.000,00 -70.881.184,91 -441.646,51 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών Α.Ε .(ΠΑΟΚ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

β) Νομικός τύπος: Ποδοσφαιρική Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.7.2015 – 30.6.2016 

δ)  Διεύθυνση της έδρας:  Μικράς Ασίας 1  / Γήπεδο Τούμπας , Θεσ/νικη , Τ.Κ. 54351, 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 99130/06/Β/86/77 

ΓΕ.ΜΗ.: 122030904000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία  μεσαίας οντότητας σύμφωνα με τον Ν. 4308/14. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 

παρόντα νόμο 4308/2014. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα 

της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας 
 

Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία εντόπισε τους ακόλουθους παράγοντες: 

α) Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των  -70.881.184,91 €. 

β) Τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό των -441.646,51 €  

Ωστόσο βάσει του άρθρου 76 του Ν. 2725/1999 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας περί Αθλητισμού», για τις Αθλητικές 

Ανώνυμες Εταιρίες, εφόσον προκύπτει ανάγκη εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περ. γ΄ του κ.ν.2190/1920, 

συνυπολογίζεται κατ’ εξαίρεση και η πλασματική αξία των αθλητών της, όπως αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγρ. 4 του ιδίου Νόμου, από πενταμελή επιτροπή με θητεία διάρκειας δύο ετών, συγκροτούμενη με 

απόφαση του Υπουργού  Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά την 30/06/2016 δεν 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποτίμησης παικτών από την Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας Αθλητών της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού. Δεδομένου ότι η αντίστοιχη αξία αποτίμησης των παικτών την 30.06.2015 διαμορφώθηκε στα 

€ 9.396.471, καθώς και του γεγονότος ότι έχουν επέλθει σημαντικές βελτιώσεις στο ρόστερ της ομάδας από τη χρήση 

2014-2015 στη χρήση 2015-2016, θεωρείται ότι η αξία αποτίμησης κατά την 30.06.2016 υπερκαλύπτει τα αρνητικά Ιδία 

Κεφάλαια. 

Η Διοίκηση θα προβεί σε υιοθέτηση δράσεων με σκοπό τη μείωση του κόστους και την αύξηση των εσόδων  και 

εν γένει τον περιορισμό των ζημιών. Επιπλέον αναμένεται ότι θα ληφθεί απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της Εταιρείας για την εισροή των απαιτούμενων κεφαλαίων μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου 

με καταβολή μετρητών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.  Οι ανωτέρω 

ενέργειες θα συμβάλλουν στη βελτίωση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας. 
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3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από 

την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, 

εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται 

στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα 

πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές 

επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις συμμετοχές, την 

απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 

 

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές 

αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει 

κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 

περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν 

λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται 

έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή 

παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή 

παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος 

(αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον 

σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η 

οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά 10 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 6,25 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 - 10 έτη. 
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Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη 

αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η 

ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη 

ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το 

ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για 

την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις-  δικαιώματα – δικαιώματα 

προηγούμενων ομάδων ποδοσφαιριστών , λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων – δικαιωμάτων - δικαιώματα προηγούμενων ομάδων ποδοσφαιριστών  

περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα 

πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων 

αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους. Οι άμεσες δαπάνες απόκτησης ποδοσφαιριστών κεφαλαιοποιούνται ως 

άυλα περιουσιακά στοιχεία και αφορούν συνολικά κόστη μετεγγραφής από άλλη ομάδα, καθώς και έξοδα 

διαμεσολαβητών (agents) παικτών. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και 

κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό 

των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες 

κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών 

προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων – δικαιωμάτων - δικαιώματα προηγούμενων ομάδων 

ποδοσφαιριστών   λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση 

των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται συστηματικά κατά την διάρκεια του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή/ποδοσφαιριστών. 

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής, 

υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.  

Τα κέρδη/(ζημιές) από την πώληση της εγγραφής ενός παίκτη σε άλλο σύλλογο που περιλαμβάνονται στον 

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, είναι η διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων πώλησης και της 

υπολειμματικής αξίας κτήσης της εγγραφής του ποδοσφαιριστή στον ισολογισμό κατά την ημερομηνία πώλησης. 

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

Η Εταιρεία δεν έχει καμία συμμετοχή .  

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο 

κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων 

(ή ταμειακών ισοδύναμων) ή  άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο 

κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η 

οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το 

μεγαλύτερο από: 

 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με 

τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, 

όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το 

στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά 

δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που 

προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 

νομοθεσίας. 
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Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά 

την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας 

και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

3.1.5. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και  

αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του 

δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση 

στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να 

επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 

αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού 

που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.6. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται 

στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με 

τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου . Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 

αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές 

διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, 

ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

3.1.7. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό 

ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή 

είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου 

στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, 

ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  
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3.1.8. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να 

απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί 

για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, υπολογίζονται στη 

παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης με βάση την 

αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι 

ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται 

χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο Προβλεπόμενης Πιστωτικής Μονάδας Υποχρέωσης (Projected Unit Credit 

Method). Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευμένες κατά τη 

διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες τα οποία αναγνωρίζονται στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα 

κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του 

προγράμματος κατοχυρωθούν. 

 

3.1.9. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα τα έσοδα αναλύονται κυρίως σε: 

α) Έσοδα Εισιτηρίων 

Τα έσοδα εισιτηρίων αποτελούνται από έσοδα από όλες τις εντός έδρας αγωνιστικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση 

εσόδων εισιτηρίων από αγώνες σε άλλα γήπεδα θεωρούνται και αυτά ως έσοδα εισιτηρίων 

(β) Χορηγίες και διαφήμιση  

Τα έσοδα από χορηγίες και διαφήμιση αποτελούνται από έσοδα από παραχώρηση χώρου και διαφημιστικού χρόνου 

στις αθλητικές δραστηριότητες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω συμβάσεων χορηγίας και διαφήμισης 

(γ) Δικαιώματα Αναμετάδοσης 

Τα έσοδα από δικαιώματα αναμετάδοσης αποτυπώνουν τα εισπρακτέα έσοδα από όλες τις εγχώριες και διεθνείς 

συμβάσεις με τα ΜΜΕ για την αναμετάδοση αγώνων κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου   

               

3.1.10. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, 

που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 
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3.1.11. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από 

γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή 

περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά 

γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.12. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν 

προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των 

οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

3.1.13. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων 

προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας 

περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Στην παρούσα περίοδο εξαιτίας της πρώτης εφαρμογής του Ν. 4308/14  προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν 

καταχωρίζονται αναδρομικά. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 1/7/2015-30/6/2016  δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 
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4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να 

εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και 

αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού 
 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 

ισολογισμού. 
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων 
στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Κτίρια  
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως        
Υπόλοιπο 1/7/2014 5.463.683,08 10.737,91 2.551.841,99 
Προσθήκες περιόδου 311.804,66  - 156.946,76 
Μεταφορές περιόδου - - - 

Υπόλοιπο 30/6/2015 5.775.487,74 10.737,91 2.708.788,75 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1/7/2014 1.538.023,04 10.737,90 1.577.712,73 
Αποσβέσεις περιόδου 193.549,56 -  175.889,55 
Μεταφορές περιόδου  - -  -  

Υπόλοιπο 30/6/2015 1.731.572,60 10.737,90 1.753.602,28 

Καθαρή λογιστική αξία 30/6/2015 4.043.915,14 0,01 955.186,47 

Αξία κτήσεως        
Υπόλοιπο 1/7/2015 5.775.487,74 10.737,91 2.708.788,75 
Προσθήκες περιόδου 174.671,08 -  239.580,63 
Μεταφορές περιόδου (Σημείωση 6.3) 684.194,18 -  -  

Υπόλοιπο 30/6/2016 6.634.353,00 10.737,91 2.948.369,38 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1/7/2015 1.731.572,60 10.737,90 1.753.602,28 
Αποσβέσεις περιόδου 203.266,15  - 183.083,29 
Μεταφορές περιόδου -   -  - 

Υπόλοιπο 30/6/2016 1.934.838,75 10.737,90 1.936.685,57 

Καθαρή λογιστική αξία 30/6/2016 4.699.514,25 0,01 1.011.683,81 

 

Το κονδύλι «Κτίρια » αφορά σε ανακατασκευές που έχουν πραγματοποιηθεί σε μισθωμένα ακίνητα από την εταιρεία.  

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης.  

Δεν υπάρχουν βάρη επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προς εξασφάλιση δανεισμού ή 

άλλων υποχρεώσεων. 
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων 
στοιχείων 

Εγγραφές 
ποδοσφαιριστών 

Δικαιώματα 
χρήσεως τίτλου 

Λοιπά άυλα 
στοιχεία 

ενεργητικού 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1/7/2014 2.950.000,00 10.887,75 597.080,86 

Προσθήκες περιόδου 350.000,00 -  266.396,77 

Μειώσεις περιόδου -2.045.000,00 -   - 

Υπόλοιπο 30/6/2015 1.255.000,00 10.887,75 863.477,63 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1//7/2014 2.398.000,00 3.810,74 268.887,40 

Αποσβέσεις περιόδου 407.666,67 108,88 90.185,62 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου -2.045.000,00 -   - 

Υπόλοιπο 30/6/2015 760.666,67 3.919,62 359.073,02 

Καθαρή λογιστική αξία 30/6/2015 494.333,33 6.968,13 504.404,61 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1/7/2015 1.255.000,00 10.887,75 863.477,63 

Προσθήκες περιόδου 7.695.274,39  - 21.955,79 

Μειώσεις περιόδου -605.000,00  -  - 

Υπόλοιπο 30/6/2016 8.345.274,39 10.887,75 885.433,42 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1/7/2015 760.666,67 3.919,62 359.073,02 

Αποσβέσεις περιόδου 2.416.030,36 108,88 73.436,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου -489.000,00  -  - 

Υπόλοιπο 30/6/2016 2.687.697,03 4.028,50 432.509,02 

Καθαρή λογιστική αξία 30/6/2016 5.657.577,36 6.859,25 452.924,40 

 

Από την πώληση ποδοσφαιριστών προέκυψε καθαρό κέρδος το οποίο  απεικονίζεται στο κονδύλι «Κέρδη & ζημίες 

από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων» και ανέρχεται σε €644.000.  

6.3. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Στο κονδύλι συμπεριλαμβάνονται κατασκευές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο προπονητικό κέντρο της 

Μεσήμβριας και στο γήπεδο της Τούμπας και αναλύονται παρακάτω: 

Πίνακας μεταβολών προκαταβολών και μη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό 
κατασκευή 

Κτίρια 

Υπόλοιπο 1/7/2014 0,00 

Προσθήκες περιόδου 2.800,00 

Μεταφορές περιόδου  - 

Υπόλοιπο 30/6/2015 2.800,00 

Υπόλοιπο 1/7/2015 2.800,00 

Προσθήκες περιόδου 681.394,18 

Μεταφορές περιόδου (Σημείωση 6.1) -684.194,18 

Υπόλοιπο 30/6/2016 0,00 
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7. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
 

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Δεν υιοθετείται ως μέθοδος από την εταιρεία  

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 

Δεν διαθέτει η Εταιρεία  

β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει την 

εύλογη αξία τους 

  Δεν διαθέτει η Εταιρεία  

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 30/6/2016 30/6/2015 

Πελάτες εσωτερικού & εξωτερικού 3.824.713,96 2.231.137,06 

Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων  371.910,32 629.519,59 

Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων & αξιογράφων -623.948,86 -967.296,25 

      

Σύνολο 3.572.675,42 1.893.360,40 

 
7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 30/6/2016 30/6/2015 

Ελληνικό Δημόσιο-παρακρ. Φόροι 900,50 2.372,54 

Χρεώστες διάφοροι 1.024.524,15 994.519,77 

Προκαταβολές πιστωτών 210.933,34 1.405.228,99 

Απομείωση λοιπών απαιτήσεων -892.703,75 -932.703,75 

      

Σύνολο 343.654,24 1.469.417,55 

 
 
8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά της 30/06/2016 διαιρείται σε 211.715.128 κοινές 

ονομαστικές μετοχές  με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και ανέρχεται σε 63.514.538,40 €  

Στην περίοδο  καταβλήθηκε ποσό 6.034.995,00€  ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , μετά από σχετική ληφθείσα 

απόφαση και εκδόθηκαν 20.116.650 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30€  η κάθε μία. Με την 

από 20/5/2016 απόφαση της Έκτακτης ΓΣ των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

κατά € 8.010.000 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 26.700.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής 

αξίας € 0,30. Η εν λόγω αύξηση πιστοποιήθηκε μετά το πέρας της χρήσης που έληξε στις 30/6/2016.  
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Η εταιρεία έχει εκδώσει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ποσού 9.000.000,00 € (90 ομολογίες ονομαστικής αξίας 

100.000 €  η κάθε μία). Η σχέση ανταλλαγής έχει οριστεί  ώστε για κάθε μία (1) ομολογία θα εκδίδονται 333.330 μετοχές 

ονομαστικής αξίας 0,3€ εκάστη και  α) ο ομολογιούχος θα αποκτά 299.997 κοινές ονομαστικές μετοχές β) 33.333 θα 

παραδίδονται στον ΑΣ ΠΑΟΚ γ) ποσό ενός (1) ευρώ θα μεταφέρεται στον λογαριασμό «Αποθεματικά υπέρ το άρτιο. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν ασκήθηκε αυτό το δικαίωμα. 

Ο βασικός μέτοχος έχει ήδη καταθέσει ποσό  6.925.000,00€ έναντι αύξησης  μετοχικού κεφαλαίου ποσού 

8.010.000,00€ που έχει ήδη αποφασιστεί από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 20/5/2016    

 

9. Προβλέψεις 
 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους προσδιορίστηκε με αναλογιστική μελέτη, ως ακολούθως: 

  30/6/2016 30/6/2015 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 109.179,92 78.552,15 

Πληρωθείσες εισφορές εργοδότη -34.292,90 - 

Έσοδα (έξοδα) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 49.605,21 18.411,39 

Αναλογιστικό κέρδος (ζημιά) στην υποχρέωση 4.407,58 12.216,38 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 128.899,81 109.179,92 

 
Ποσά, τα οποία έχουν καταχωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων: 

  30/6/2016 30/6/2015 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 24.363,31 16.510,14 

Χρηματοοικονομικό κόστος 2.003,15 1.901,25 

Κόστος προϋπηρεσίας 23.238,75 -  

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών -  -  

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσεως 49.605,21 18.411,39 

 

Η κίνηση της υποχρεώσεως που έχει καταχωριστεί στον ισολογισμό έχει ως εξής: 

  30/6/2016 30/6/2015 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 109.179,92 78.552,15 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 24.363,31 16.510,14 

Χρηματοοικονομικό κόστος 2.003,15 1.901,25 

Κόστος προϋπηρεσίας 23.238,75 - 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους -34.292,90 - 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση 4.407,58 12.216,38 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 128.899,81 109.179,92 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

  30/6/2016 30/6/2015 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,50% 1,50% 

Πληθωρισμός 1,75% 1,75% 

Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών  1,75% 1,75% 

 
 

9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  30/6/2016 30/6/2015 

Προβλέψεις για Επίδικες Απαιτήσεις 765.275,99 532.330,39 

Σύνολο 765.275,99 532.330,39 

 
Δεν υφίστανται βραχυπρόθεσμες προβλέψεις. 
 
Επί των απαιτήσεων της Εταιρείας υπάρχουν σχηματισθείσες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 

623.948,86 την 30/06/2016, οι οποίες απεικονίζονται αφαιρετικά του κονδυλίου " Εμπορικές Απαιτήσεις" (βλ. σημείωση 

7.2.1) και € 892.703,75 , οι οποίες απεικονίζονται αφαιρετικά του κονδυλίου «Λοιπές Απαιτήσεις». 

 

 
10. Υποχρεώσεις 
 
10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Δάνεια 

 Υπάρχει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 9.000.000,00€ για το οποίο παρέχονται πληροφορίες στη 
σημείωση 8. 
 
 
10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 30/6/2016 30/6/2015 

Φόροι - Τέλη προηγούμενων χρήσεων 50.443,43 252.213,59 

      

Σύνολο 50.443,43 252.213,59 

 

10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Δεν υπάρχουν  

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 



 

 22 

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν  

 
10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 30/6/2016 30/6/2015 

Προκαταβολές πελατών 46.170,00 146.000,31 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 4.584.947,57 466.270,00 

Λοιποί Πιστωτές 1.614.578,57 1.922.897,74 
      

Σύνολο 6.245.696,14 2.535.168,05 

 
 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν δάνεια ύψους € 4εκ τα οποία έλαβε η 

εταιρεία στη χρήση από τη μητρική εταιρεία Dimera Ltd. 

 
11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 
1/7/2015 -
30/6/2016 

1/7/2014-
30/6/2015 

Έσοδα από αγώνες 6.867.746,65 6.279.498,41 

Έσοδα από παραχωρήσεις ποδοσφαιριστών 1.525.000,00 83.209,77 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 6.917.497,57 3.702.927,47 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 4.052.751,37 2.579.460,80 

Ενοίκια Έσοδα 152.049,98 91.000,00 

      

Σύνολο 19.515.045,57 12.736.096,45 

 
 

Έξοδα Ποδοσφαιρικού Τμηματος 
1/7/2015 -
30/6/2016 

1/7/2014-
30/6/2015 

Αμοιβές προσωπικού 2.423.769,21 1.888.894,58 

Αμοιβές τρίτων 12.828.805,62 11.233.054,92 

Παροχές τρίτων 581.618,44 528.399,64 

Φόροι-Τέλη 326.927,99 197.215,39 

Διάφορα έξοδα 3.551.818,29 3.015.115,07 

Αποσβέσεις 2.637.094,34 621.661,46 

Λοιπές Προβλέψεις 32.500,00 100.813,60 

Αγορές Αναλωσίμων 833.212,81 474.792,31 

Σύνολο 23.215.746,70 18.059.946,97 
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Έξοδα Διοίκησης 1/7/2015 -30/6/2016 1/7/2014-30/6/2015 

Αμοιβές προσωπικού 1.428.683,10 1.216.438,30 

Αμοιβές τρίτων 1.020.169,06 897.674,53 

Παροχές τρίτων 294.728,16 258.713,43 

Φόροι-Τέλη 268.455,50 129.381,42 

Διάφορα έξοδα 706.607,58 540.341,50 

Αποσβέσεις 185.984,33 193.748,98 

Λοιπές Προβλέψεις 50.216,74 129.540,12 

Σύνολο 3.954.844,47 3.365.838,28 

 
 

Έξοδα Διάθεσης 1/7/2015 -30/6/2016 1/7/2014-30/6/2015 

Αμοιβές προσωπικού 1.005.650,27 868.950,88 

Αμοιβές τρίτων 160.462,24 132.253,13 

Παροχές τρίτων 76.537,29 66.136,99 

Φόροι-Τέλη 66.946,07 36.663,53 

Διάφορα έξοδα 1.024.678,07 530.507,78 

Αποσβέσεις 52.846,01 51.989,84 

Λοιπές Προβλέψεις - - 

Σύνολο 2.387.119,95 1.686.502,14 

 
 
 

Λοιπά Έξοδα 1/7/2015 -30/6/2016 1/7/2014-30/6/2015 

      

Πρόστιμα αθλητικών φορέων 562.770,00 247.750,00 

Φορολογικά Πρόστιμα & προσαυξήσεις 26.299,56 486.125,87 

Λοιπά έκτακτα έξοδα 87.883,67 343.601,37 

Φόροι και προσαυξήσεις προηγ.Χρησεων 44.445,99 2.179.678,77 

Λοιπά έξοδα προηγ.Χρήσεων 1.267,80 509.046,63 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 201.200,00 1.900.000,00 

      

Σύνολο 923.867,02 5.666.202,64 

 
 
 
12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
 

Δεν υπάρχουν  

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 
 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα. 

  

 
14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 
 

Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 
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15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 
 

Οι ζημίες της περιόδου μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζημίες εις νέο, προκειμένου να καλυφθούν με κέρδη 

επόμενων χρήσεων.  

16. Αναβαλλόμενοι φόροι 
 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

 

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  30/6/2016 30/6/2015 

Ποδοσφαιριστές 46  36  

Προπονητές και Διοικητικό Προσωπικό 124  115  

Ημερομίσθιο Προσωπικό 7  5  

Σύνολο 177  156  

 
Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

  30/6/2016 30/6/2015 

Μισθοί και ημερομίσθια 3.337.377,67 2.784.633,05 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 1.009.281,09 869.575,62 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 17.716,74 28.726,52 

Σύνολο 4.364.375,50 3.682.935,19 

 
 
18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές 
 

Η Εταιρεία ασκεί μόνο μια δραστηριότητα και μόνο σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή  

 
 
19.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 
20.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

 
21.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου 
επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 
 

Η εταιρεία συμμετέχει ως θυγατρική στην ενοποίηση της DIMERA Ltd η οποία έχει έδρα Τεμπών 30, Έγκωμη 

2408, Λευκωσία, Κύπρος.   
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22.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου 
επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 
 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού 
συνόλου επιχειρήσεων, στα επί της οδού Τεμπών 30, Έγκωμη 2408, Λευκωσία, Κύπρος όπου είναι η έδρα των 
γραφείων της εταιρείας  DIMERA Ltd. 
 
24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά: 

  Αμοιβές 
Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που 
ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 

406.692,98 4.755,56 

Σύνολο 406.692,98 4.755,56 

 
 
25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
 

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο τέλος της χρήσεως έχει τα 

κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη: 

  30/6/2016 

Σωρευτικές πωλήσεις   

Πωλήσεις υπηρεσιών 1/7/2015-30/6/2016 172.499,99 

  172.499,99 

Αγορές και αμοιβές για λήψη υπηρεσιών   

Αγορές και αμοιβές για λήψη υπηρεσιών1/7/2015-
30/6/2016 

2.134.714,44 

  

  2.134.714,44 

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως   

Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών   252.041,04 

  252.041,04 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως   

Υποχρεώσεις από  αγορές αγαθών και υπηρεσιών και 
δανειοδότηση 

13.127.322,95 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.000,00 

  13.137.322,95 
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26. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 
 

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων. 

27. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές 
επιπτώσεις επί της εταιρείας 
 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

28. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον 
ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση 

ακινήτων και ΙΧ επιβατικών οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες οι οποίες χρονικά αναλύονται παρακάτω. Οι 

ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 

 

Έως 1 έτος 93.455,00 € 

Από 1 έως και 5 έτη 250.315,38 € 

Πάνω από 5 έτη 138.729,95 € 

Σύνολο 482.500,33  

 

Πέραν των παραπάνω υπάρχει συμφωνητικό μεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του ΑΣ ΠΑΟΚ, οι όροι του οποίου συνοπτικά 

αναλύονται παρακάτω:  

1) Ο ΑΣ ΠΑΟΚ αντί του συνόλου των εσόδων που δικαιούται από: Α) την απόληψη ποσοστού 10% των 

καθαρών κατά χρήση εισπράξεων της εταιρίας από αγώνες που ορίζει η παρ. 3 περ. β του άρθρου 71 του Ν.2725/1999, 

Β) από το αντάλλαγμα που ορίζεται στο άρθρο 56 του ν.2725/1999 για την παραχώρηση του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης των πάσης φύσεως διαφημιστικών χώρων του γηπέδου της Τούμπας από την ΠΑΕ (15% επί του ποσού 

ρευστοποιήσεως του σχετικού δικαιώματος), για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 θα εισπράξει το ποσό των ευρώ 

528.000,00 

2) Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα καταβάλει στον ΑΣ ΠΑΟΚ ποσό ευρώ 10.000,00 ως αντάλλαγμα για την 

παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώματος εμπορικής χρήσης και εκμετάλλευσης του Σήματος.  

3) Επίσης για την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων του γηπέδου της Τούμπας η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα 

καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα 1.000,00 ευρώ. 

Α) Ο ΑΣ ΠΑΟΚ παραχωρεί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ την εκμετάλλευση του Σήματος για το χρονικό διάστημα από 10/8/2012-

30/6/2017. 

Β) Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει το δικαίωμα να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις υπο-παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος 

εμπορικής χρήσης και εκμετάλλευσης του Σήματος. 
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Γ) Ο ΑΣ ΠΑΟΚ για το χρονικό διάστημα έως την 30.6.2017 δεν θα έχει δικαίωμα για οιαδήποτε εμπορική χρήση του 

Σήματος ή για οιαδήποτε περαιτέρω παραχώρηση της εμπορικής χρήσης, με εξαίρεση τη με οιονδήποτε τρόπο (πλην 

εμπορικής) χρήση του Σήματος για τις ανάγκες των ερασιτεχνικών τμημάτων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου ΠΑΟΚ. 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία  έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή ποσού € 276.000 προς την Επιτροπή Επαγγελματικού 

Αθλητισμού καθώς και ποσό € 5.300 προς την ΕΚΟ ΑΒΕΕ. 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

1) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ  

Εναντίον της Εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές από τις οποίες σύμφωνα με την εκτίμηση των Νομικών Συμβούλων 

ενδέχεται να προκύψει επιβάρυνση συνολικού ποσού € 765.275,99, έναντι της οποίας η Εταιρεία έχει σχηματίσει 

ισόποση πρόβλεψη 

2) ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τον Ν.3842/2010 άρθρο 17 παράγραφος 3 και την ΠΟΛ 1159/2011 που έχουν ισχύ για ισολογισμούς 

που κλείνουν από 30 Ιουνίου 2011 και μετά, ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων που ελέγχονται υποχρεωτικά από 

Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α΄) 

θα διενεργείται πλέον από αυτούς. Οι νόμιμοι ελεγκτές θα εκδίδουν «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης».  

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1006/2016 του Υπουργείου Οικονομικών που αποδέχεται τη γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 

256/2015 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό 

χωρίς επισημάνσεις για παραβιάσεις της φορολογικής νομοθεσίας δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια φορολογικού 

ελέγχου για την επιβολή επιπρόσθετων φόρων και προστίμων στο πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (πέντε χρόνια 

από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί).Για τις χρήσεις που αρχίζουν από 

01.01.2014 και εφεξής στο νόμο 4174/2013 ορίζεται ως γενικός χρόνος παραγραφής, η 5ετία από τη λήξη του έτους εντός 

του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.      

Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 1/7/2015 – 30/6/2016 . Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης . 

Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι 

αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 30/6/2009. Επίσης, έχουν διενεργηθεί 

προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι για την περίοδο 1/7/2009 – 31/12/2012 από τη ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Για τις 

ανέλεγκτες χρήσεις η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιβαρύνσεις γι΄αυτό και δεν έχει σχηματιστεί 

σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις.  Για τις  χρήσεις από 1/7/2011 έως και 30/6/2015 ,  η Εταιρεία έλαβε 

Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη.  Οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. 

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

1.  Ανανεώσεις Συμβολαίων – Μετεγγραφές Παικτών. 

Η Εταιρία συνεχίζοντας την πολιτική ενδυνάμωσης του υφιστάμενου ρόστερ του ποδοσφαιρικού τμήματος 

ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τους αθλητές SHAKHOV, DE MATOS CRUZ, LOPES DOS SANTOS SOUSA 

VARELA, MANUEL ABEL CAMPOS, BISESWAR, CRESPO RINCON, CANAS RUIZ HERRERA,  BRKIC, THIAM, 
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KOZAK, ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ.  Επίσης αποχώρησαν από την ομάδα οι OLSEN, 

ΠΟΠΟΒΙΤΣ , MAK, ΣΑΒΒΙΔΗΣ, KARTAL , ΚΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ, ΣΥΡΑΚΟΣ, ΣΟΪΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ και δόθηκαν δανεικοί oι 

SABO, ΠΟΖΟΓΛΟΥ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, DE MACEDO DA SILVA,  KACE, QOSE, KUSHTA, ΜΕΛΙΣΣΑΣ, 

ΠΑΤΡΑΛΗΣ, ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ, BATAEV, RANGELOV, ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, KAKKO, 

ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ, ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ. 

2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

Με την υπ’ αριθμό 756981 καταχώριση του ΓΕΜΗ, καταχωρήθηκε το από 22/08/2016 απόσπασμα του πρακτικού του ΔΣ 
σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή  της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 8.010.000 με καταβολή 
μετρητών που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/5/2016.  
 
 

3.  Πωλήσεις Ποδοσφαιριστών 

Κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ποδοσφαιριστών (LUCAS, ΜΑΚ, OLSEN), 

οι οποίες απέφεραν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ το ποσό των 9,45 εκ. €. 

 
31. Πρώτη εφαρμογή 
 

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των παραγράφων 3, 4 

και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονομικών 

καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:  

Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη μετάβαση 

Κονδύλι 
Επίπτωση επί του Ισολογισμού σε € 

Επίπτωση επί των 
αποτελεσμάτων σε € Απαλλαγή 

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2014 30/6/2016 30/6/2015 

Έξοδα ιδρύσεως και 
πρώτης 
εγκαταστάσεως 

367.910,64 424.079,48 243.955,05 56.168,84 69.876,07 

Δύναται να 
συνεχίσουν να 
εμφανίζονται στον 
ισολογισμό μετά την 
30η Ιουνίου 2014 και 
μέχρι την ολοσχερή 
απόσβεσή τους, βάσει 
των κείμενων 
φορολογικών 
διατάξεων  ή την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο 
διάθεσή τους, καθώς 
και τα σχετικά ποσά 
του ισολογισμού και 
της καταστάσεως 
αποτελεσμάτων. 
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Η επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας για την 1.7.2014, οι οποίες 

εφαρμόσθηκαν επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π. 

αναλύονται παρακάτω: 

Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή 1/7/2014 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.  7.718.231,73 

Καταχώριση προβλέψεως αποζημιώσεως προσωπικού 67.255,00 

Διαγραφή οφειλόμενου κεφαλαίου -11.849.950,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.  -4.064.463,27 

 

 

Θεσσαλονίκη, 06 Οκτωβρίου 2016 

 

Ο πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Το μέλος του Δ.Σ Ο Προϊστάμενος 

Λογιστηρίου 

Ο Φοροτεχνικός 

Σύμβουλος 
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