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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την

επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό

τίτλο ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ και αριθμό ΓΕΜΗ 2915501000.

Την  05/02/2021  καταχωρήθηκαν  αυτοματοποιημένα  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.),  με  Κωδικό  Αριθμό

Καταχώρησης  ,  τα  κατωτέρω  στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2469411 οι εγκεκριμένες από την 12/01/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις

με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/07/2019 έως 30/06/2020.

Β)  Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2469412 η από 12/01/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία

ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/07/2020 έως 30/06/2021:

-     Η  ελεγκτική  εταιρεία  «tgs  (Eλλάς)  ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  Α.Φ.Μ.

800932665-Δ.Ο.Υ.  ,  Αρ.  ΓΕΜΗ 145232401000,  και  (Δ/νση  :  null  null  TK ,  ),  με  αριθμό  μητρώου  ΕΛΤΕ  53.

Τακτικοί Ελεγκτές:

-    ο/η κ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην

ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ το 1966-03-25 00:00:00.0, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 23271.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

-    ο/η κ. ΣΕΦΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤ του ΝΙΚ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην  το , με αριθμό μητρώου  ΕΛΤΕ
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Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.



Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός 

τίτλος "ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ") (η Εταιρεία ή ΚΑΕ ΠΑΟ), οι οποίες αποτελούνται από 

τον ισολογισμό της 30 Ιουνίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής 

θέσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην 

παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 

αρχές για τις χρήσεις από 1.7.2012 μέχρι και 30.6.2020. 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. Η Εταιρεία δεν έχει καταχωρίσει 

πρόστιμα και προσαυξήσεις που αφορούν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές της 30 Ιουνίου 2020.  

Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την 

εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα 

αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για 

τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 

Εταιρεία καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας,  σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας 

για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 

όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και 

έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι 

τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν 



  
βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

 

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η 

οποία περιγράφει ότι όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της της 30 Ιουνίου 2020 ότι το 

σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αυτή υπερέβαινε το 

σύνολο των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων κατά ποσό € 7.336.737,06. Όπως αναφέρεται στη 

Σημείωση 2, η Διοίκηση προετοίμασε αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο για τα τρία επόμενα 

έτη, το οποίο προβλέπει σταδιακή αύξηση των εσόδων και εξορθολογισμό των δαπανών με 

αποτέλεσμα την βελτίωση των αποτελεσμάτων και των ταμιακών ροών της Εταιρείας. Το 

ενδεχόμενο της μη επιτυχούς υλοποίησης του ανωτέρω επιχειρηματικού σχεδίου, από την 

Διοίκηση, θα εκδήλωνε την ύπαρξη αδυναμίας ικανοποίησης των πιστωτών της Εταιρείας και 

συνεπώς ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της 

δραστηριότητάς της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Έμφαση Θέματος 

 

Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 

προηγούμενου έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, αναπροσαρμόστηκαν, και είχαν ελεγχθεί 

από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ο οποίος στην έκθεση που εξέδωσε στις 12 Φεβρουαρίου 

2020 εξέφρασε Γνώμη με Επιφύλαξη. Η βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη ήταν α) Η Εταιρεία δεν 

είχε αναγνωρίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις β) Η Εταιρεία δεν είχε 

καταχωρίσει πρόβλεψη για ανείσπρακτες απαιτήσεις ποσού €3,1 εκατ. Στην έκθεσή του 

εξέφραζε ανησυχίες για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς της Εταιρείας, καθώς οι 

τρέχουσες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία κατά 

€6,5 εκατ. και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2019 είχε 

καταστεί αρνητικό. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 

από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για 

την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να 

διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 

περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά 

δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό 

υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη 

όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' 

όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη 

μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 

υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν 

για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις 

είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 
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ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει 

να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς 

και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και 

τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

  



«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020 

6 

 

 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 

του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα  με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 30 Ιουνίου 2020. 

 

β)  Πέραν της επίδρασης που ενδέχεται να έχουν τα θέματα που σημειώνονται στις 

παραγράφους «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», «Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται 

με τη συνέχιση της δραστηριότητας» και «Έμφαση Θέματος» και με βάση τη γνώση που 

αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

30 Νοεμβρίου 2020 

 

 

Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 23271 

 

 

tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ. 

ΑΜ ΣΟΕΛ 182 
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«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(με διακριτικό τίτλο  

"ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ") 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30.6.2020 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.7.2019– 30.6.2020 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 Υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευση τις οικονομικές 
καταστάσεις της Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη 
Εταιρεία (εταιρεία) για τη χρήση 01/07/2019 - 30/06/2020, καθώς επίσης και την 
έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε. 
 
1. Το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης και βασικές αξίες 
 
Η «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ ΟΠΑΠ» ιδρύθηκε την 27 Ιανουαρίου 1998, ως 
επαγγελματική καλαθοσφαιρική εταιρεία. Η Εταιρεία παρέχει αθλητικές 
υπηρεσίες και συγκεκριμένα υπηρεσίες καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ). 
Η πορεία της αθλητικής ομάδας είναι αξιοθαύμαστη και αυτό αποδεικνύεται από 
τους εγχώριους τίτλους που έχει κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια αλλά και τους 
ευρωπαϊκούς. 
  
2. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης της «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ ΟΠΑΠ» 
 
Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται 
από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.   
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και 
συνέρχεται συνήθως μία φορά το χρόνο (Τακτική Γενική Συνέλευση όπως 
απαιτεί η εμπορική νομοθεσία) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, 
εκλογή ελεγκτών και λοιπά θέματα. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως 
όποτε αυτό απαιτείται για διάφορα θέματα (έγκριση νέου ΔΣ, έγκριση 
συμβάσεων κλπ).  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει συνήθως μία φορά το μήνα και τηρούνται 
πρακτικά όπως και στη Γενική Συνέλευση.   
    
3. Οικονομική Κατάσταση της Εταιρείας  
  
Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:  
3.1 Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό 15.653.001,09 ευρώ, σημειώνοντας 
μείωση κατά 5,34% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.   
3.2 Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 891.778,00 
ευρώ. 
3.3 Οι επενδύσεις της χρήσεως σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
αφορούν κυρίως σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και έπιπλα και ανέρχονται σε ποσό 
21.559,09 ευρώ. Το σύνολο της αξίας των ενσώματων παγίων, μετά την 
αφαίρεση των αποσβέσεων έφθασε στο ποσό των 132.720,07 ευρώ.  



 2 

3.4 Οι επενδύσεις της χρήσεως σε άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν 
δικαιώματα απόκτησης καλαθοσφαιριστών και ανέρχονται σε ποσό 50.000,00 
ευρώ. Τα άυλα στοιχεία μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων έφθασαν στο 
ποσό 17.038.140,46 ευρώ εκ των οποίων τα δικαιώματα απόκτησης 
καλαθοσφαιριστών ανέρχονται στο ποσό 25.000,02 ευρώ, το ποσό 1.890,44 
ευρώ αφορά σε λοιπά άυλα στοιχεία και το υπόλοιπο ποσό 17.011.250,00 
ευρώ αφορά την αξία του σήματος του Παναθηναϊκού (βλέπε παρ. 5 
κατωτέρω). 
3.5 Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε το ποσό 
14.705.811,42 ευρώ.  
3.6 Από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν 
την 30/06/2020 και 30/06/2019 προκύπτουν οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες:  
 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

  30/6/2020   30/6/2019  

     Αναπροσαρμοσμένα 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  14.705.811,42 45,86%  15.475.763,43 46,85% 

Σύνολο ενεργητικού  32.065.896,58    33.032.205,06   

       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  17.360.085,16 54,14%  17.556.441,63 53,15% 

Σύνολο ενεργητικού  32.065.896,58    33.032.205,06   

       

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό. 

       

Ίδια κεφάλαια  9.892.961,36 44,88%  10.026.612,43 43,80% 

Σύνολο υποχρεώσεων  22.042.548,48    22.892.747,25   

       

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

       

Σύνολο υποχρεώσεων  22.042.548,48 68,74%  22.892.747,25 69,30% 

Σύνολο παθητικού  32.065.896,58    33.032.205,06   

       

Ίδια κεφάλαια  9.892.961,36 30,85%  10.026.612,43 30,35% 

Σύνολο παθητικού  32.065.896,58    33.032.205,06   

       

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας 

       

Ίδια κεφάλαια  9.892.961,36 56,99%  10.026.612,43 57,11% 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  17.360.085,16    17.556.441,63   

       

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

       

Κυκλοφορούν ενεργητικό  14.705.811,42 66,72%  15.475.763,43 67,60% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  22.042.548,48    22.892.747,25   
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Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με 
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

       

Κεφάλαιο κινήσεως  -7.336.737,06 -33,28%  -7.416.983,82 -32,40% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  22.042.548,48    22.892.747,25   

       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο 
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων). 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

       

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων 

 -133.651,07 -0,85%  -422.730,53 -2,56% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών  15.653.001,09    16.536.162,56   

       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα 

       

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων 

 -133.651,07 -1,35%  -422.730,53 -4,22% 

Ίδια κεφάλαια  9.892.961,36    10.026.612,43   

       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. 

       

Μικτά αποτελέσματα  2.322.732,43 14,84%  3.178.354,93 19,22% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών  15.653.001,09    16.536.162,56   

       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της Εταιρείας. 
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4. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας  
 
Τα έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας και 
τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας μας κατά τη χρήση που έληξε την 
30/06/2020, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης 
χρήσης έχουν ως ακολούθως:  
 
 

Α. ΕΣΟΔΑ                                                          
Χρήση 2019-20  

Χρήση 2018-19 
Αναπροσαρμοσμένα 

1. Έσοδα παροχής υπηρεσιών 15.653.001,09 16.536.162,56 

2. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα 65,95 59,68 

3. Λοιπά έσοδα και κέρδη          14.889,16 116.058,87 

 15.667.956,20 16.652.281,11 

   

Β. ΕΞΟΔΑ                                                                                 
 

1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.287.206,98 6.047.224,80 

2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.517.551,18 5.837.941,28 

3. Παροχές τρίτων 1.002.953,18 1.171.610,63 

4. Φόροι-τέλη 55.633,94 79.313,28 

5. Διάφορα έξοδα      2.665.696,77 3.217.429,05 

6. Τόκοι και έξοδα 181.303,18 219.193,88 

7.  Αποσβέσεις       268.445,56 287.641,03 

8.  Λοιπά έξοδα και ζημίες         124.816,48 214.657,69 

9. Προβλέψεις 2.698.000,00 0,00 

 
15.801.607,27 17.075.011,64 

   

  
 

Γ. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) 
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων           

 
-133.651,07  

 
-422.730,53  

  
 

Δ. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) 
ΧΡΗΣΕΩΣ μετά φόρων          

 
-133.651,07  

 
-422.730,53  

 
 
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης 
χρήσεως, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, σημείωσε μείωση κατά 
(15.653.001,09 -16.536.162,56) ποσό ευρώ 883.161,47 ή σε ποσοστό 5,34%.  
Τα έξοδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρουσίασαν μείωση κατά 
ποσό ευρώ (15.801.607,27-17.075.011,64) ποσό ευρώ 1.273.404,37 ή σε 
ποσοστό 7,46%. Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, την 30/6/2020, 
προκύπτει αποτέλεσμα (ζημίες) προ φόρων ποσού ευρώ 133.651,07 το οποίο, 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 1/7/18-30/6/19 (ποσό ευρώ 422.730,53), 
είναι μειωμένο κατά ποσό ευρώ 289.079,46 ή σε ποσοστό 68,38%.  
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5. 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. 
Στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις διενεργήθηκε διόρθωση 
σφάλματος προηγούμενων ετών. Η ΚΑΕ ΠΑΟ κατά τη σύστασή της το 1998, 
με βάση το Νόμο 2725/1999 δεν είχε καταχωρίσει την αξία του σήματος 
«Παναθηναϊκός» (το Σήμα) στα λογιστικά της βιβλία.  Βάσει της αρχής της 
αναδρομικής διόρθωσης των σφαλμάτων που ανάγονται σε προηγούμενες 
λογιστικές περιόδους, η προσδιορισθείσα αξία του σήματος «Παναθηναϊκός» 
κατά τον χρόνο σύστασης της Εταιρείας (1998) ποσού €21.950.000 
αναγνωρίσθηκε ως άυλο περιουσιακό στοιχείο. Οι αναλογούσες σωρευμένες 
αποσβέσεις από την ημερομηνία της εισφοράς (έτος 1998) μέχρι την 30.6.2018 
συνολικού ποσού €4.499.750 καταχωρίσθηκε στα αποτελέσματα εις νέο 
προηγουμένων ετών. Συνεπώς η καθαρή αναπόσβεστη αξία του Σήματος που 
καταχωρίσθηκε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 1 Ιουλίου 2018 είναι 
€17.450.250. Με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018, η 
οποία επιτρέπει τον απευθείας συμψηφισμό των μεταφερόμενων ζημιών 
προηγουμένων χρήσεων με το υπόλοιπο του «Υπέρ το Άρτιο», η Εταιρεία 
ταυτόχρονα με την αύξηση του «Υπέρ το Άρτιο» λόγω της αναδρομικής 
αναγνώρισης της αξίας του Σήματος, διενήργησε ισόποση μείωσή του με 
συμψηφισμό των μεταφερόμενων ζημίων προηγουμένων χρήσεων.  
Με τις αποσβέσεις επί της μικτής αξίας του Σήματος που αφορούν τη χρήση 
1.7.2018-30.6.2019 ποσού €219.500 έγινε αναδρομική διόρθωση των ήδη 
δημοσιευθέντων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με ισόποση 
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της. Οι δε αποσβέσεις του σήματος της 
τρέχουσας περιόδου (1.7.2019-30.6.2020) ποσού επίσης € 219.500, βάρυναν 
την κατάσταση αποτελεσμάτων της. 
 
6. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας 
  
Η Εταιρεία διενήργησε αξιολόγηση  των παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο 
τις προοπτικές της και την συνέχιση της δραστηριότητα της μεταξύ των οποίων 
είναι όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της 30/06/2020 το σύνολο των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ποσού €22.042.548,48 υπερβαίνει κατά 
ποσό €7.336.737,06 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού € 
14.705.811,42. Η Διοίκηση προετοίμασε αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο για 
τα τρία επόμενα έτη το οποίο προβλέπει σταδιακή αύξηση των εσόδων και 
εξορθολογισμό των δαπανών με αποτέλεσμα την βελτίωση των 
αποτελεσμάτων και των ταμιακών ροών της. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση θα 
εφαρμόσει νέα εμπορική πολιτική αποβλέποντας σε αύξηση των 
συμπληρωματικών εσόδων. Η πρόβλεψη έγινε λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική και υγειονομική κρίση την οποία διέρχεται και προβλέπεται να 
διέλθει κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη η Ελλάδα και η Ευρώπη καθώς και 
την πρόθεση της Διοίκησης να περιορίσει τα έξοδα της λειτουργίας της 
Εταιρείας, με σκοπό να είναι βιώσιμη και να μην απαιτείται η καταβολή 
χρημάτων από τους μετόχους για την εξόφληση των εξόδων της. Επισημαίνεται 
ότι η νέα παγκόσμια οικονομική ύφεση, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του 
κορωνοϊού είναι εν εξελίξει. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν επηρεαστεί 
αρνητικά σε σημαντικό βαθμό και αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζονται 
τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκέσει η πανδημία.  
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7. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα    
 
Δεν υπάρχουν 
 
8. Ακίνητα της εταιρείας  
 
Η Εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα.   
 
9. Κίνδυνοι  
 
Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών.  
Η Εταιρεία, λόγω της φύσεως του αντικειμένου των εργασιών της, δεν 
αντιμετωπίζει κίνδυνο τιμών διότι το σημαντικότερο μέρος του κόστους 
προέρχεται από τις αμοιβές του αθλητικού και διοικητικού προσωπικού οι 
οποίες είναι προκαθορισμένες και γίνεται σημαντική προσπάθεια για μείωσή 
του. Οι προμηθευτές τρίτοι, προμηθεύουν αναλώσιμα υλικά, αποτελούν μικρό 
αριθμό και είναι μικρές οι συνολικές αξίες των προμηθειών. Παρόλα αυτά γίνεται 
διαρκής προσπάθεια για επίτευξη καλύτερων τιμών, με την έρευνα της αγοράς.  
  
Κίνδυνος ρευστότητας.  
Παρά την αρνητική επίδραση της πανδημίας στις δραστηριότητες και την 
λειτουργία της Εταιρείας, η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα 
επάρκειας χρηματοδότησης, στην εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών και 
λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας. Αυτό έχει επιτευχθεί κατ’ αρχήν μέσω της 
προσαρμογής των εξόδων και του κόστους λειτουργίας στα νέα δεδομένα του 
εταιρικού περιβάλλοντος, και κατά δεύτερον στην χρησιμοποίηση όλων των 
ευεργετημάτων που παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος.  
Η Εταιρεία έχει μεγάλη διασπορά του πελατολογίου της καθώς και μεγάλο 
αριθμό λιανικών συναλλαγών με άμεση είσπραξη μετρητών –πωλήσεις 
εισιτηρίων, με συνέπεια να υπάρχει και διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. 
Επίσης κατά την συνεργασία με νέους πελάτες γίνεται αξιολόγηση πριν την 
ανάληψη του ελέγχου της  εταιρείας και λαμβάνονται πληροφορίες από την 
αγορά και από σχετικές βάσεις δεδομένων.  
 
Κίνδυνος ταμειακών ροών. 
Βλέπε ανωτέρω σχόλια στον Κίνδυνο Ρευστότητας. 
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων.   
 
10. Εργασιακά θέματα. 
 
Η «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ ΟΠΑΠ», έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και 
διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και 
ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές 
απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά 
από αυτό οι υποχρεώσεις του.  
 
Στελέχωση της Εταιρείας  
Το προσωπικό της Εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι στις 30/6/2020:  

• Διοικητικό προσωπικό το οποίο απαρτίζεται από 33 άτομα 

• Αθλητές και προπονητικό team, το οποίο απαρτίζεται από 20 άτομα 
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11. Περιβαλλοντικά θέματα. 
 
Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το 
περιβάλλον. Παρόλα αυτά έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την 
ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών όπως χαρτί πλαστικό κλπ., που αναλώνονται 
στους χώρους της.  
  
12. Προτεινόμενη διάθεση κερδών. 
  
Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των 
μετόχων να μην προχωρήσει σε διάθεση κερδών λόγω ζημιογόνων 
αποτελεσμάτων χρήσεως. 
  
13. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.  
 
Η ανάπτυξη και εξάπλωση του COVID-19, ο οποίος τον Μάρτιο 2020 
κηρύχτηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως πανδημία, έχει επηρεάσει 
την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως, πλήττοντας σε 
μεγαλύτερο βαθμό όλες τις αθλητικές εταιρείες. Η Ελληνική Κυβέρνηση 
εξέδωσε σειρά μέτρων που επιβάλουν προσωρινή αναστολή λειτουργίας 
καταστημάτων λιανικής, εμπορικών κέντρων, αθλητικών αγώνων και 
δραστηριοτήτων, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 
Προκειμένου για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της 
πρωτόγνωρης κατάστασης, η Διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε άμεσα στη 
σύστασης μιας ομάδας, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πιθανών 
επιπτώσεων της πανδημίας, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της 
υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων της και των αθλητών της, ενώ 
παράλληλα εξετάζονται όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την 
προστασία της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και την διασφάλιση της 
λειτουργίας τους με τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί, αλλά και την λήψη 
μέτρων για την ομαλή επαναφορά του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, μετά 
την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. 
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Κύριοι μέτοχοι με βάση τα παραπάνω, σας παρακαλούμε:  

 
1) Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 

01/07/2019 – 30/06/2020, 
2) Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα 

πεπραγμένα της χρήσης 01/07/2019 – 30/06/2020, σύμφωνα με τον 
Νόμο και το Καταστατικό, 

3) Να εκλέξετε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, 
για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01/07/2020 – 30/06/2021. 

 
Κύριοι μέτοχοι, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος  
Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία 

 
 
 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΤΟΥ Ν 4308/2014  

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός 

τίτλος "ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ") (η Εταιρεία ή ΚΑΕ ΠΑΟ), οι οποίες αποτελούνται από 

τον ισολογισμό της 30 Ιουνίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής 

θέσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην 

παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 

αρχές για τις χρήσεις από 1.7.2012 μέχρι και 30.6.2020. 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. Η Εταιρεία δεν έχει καταχωρίσει 

πρόστιμα και προσαυξήσεις που αφορούν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές της 30 Ιουνίου 2020.  

Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την 

εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα 

αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για 

τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 

Εταιρεία καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας,  σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας 

για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, 

όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και 
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έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι 

τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν 

βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 
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Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η 

οποία περιγράφει ότι όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της της 30 Ιουνίου 2020 ότι το 

σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αυτή υπερέβαινε το 

σύνολο των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων κατά ποσό € 7.336.737,06. Όπως αναφέρεται στη 

Σημείωση 2, η Διοίκηση προετοίμασε αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο για τα τρία επόμενα 

έτη, το οποίο προβλέπει σταδιακή αύξηση των εσόδων και εξορθολογισμό των δαπανών με 

αποτέλεσμα την βελτίωση των αποτελεσμάτων και των ταμιακών ροών της Εταιρείας. Το 

ενδεχόμενο της μη επιτυχούς υλοποίησης του ανωτέρω επιχειρηματικού σχεδίου, από την 

Διοίκηση, θα εκδήλωνε την ύπαρξη αδυναμίας ικανοποίησης των πιστωτών της Εταιρείας και 

συνεπώς ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της 

δραστηριότητάς της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Έμφαση Θέματος 

 

Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 

προηγούμενου έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, αναπροσαρμόστηκαν, και είχαν ελεγχθεί 

από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ο οποίος στην έκθεση που εξέδωσε στις 12 Φεβρουαρίου 

2020 εξέφρασε Γνώμη με Επιφύλαξη. Η βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη ήταν α) Η Εταιρεία δεν 

είχε αναγνωρίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις β) Η Εταιρεία δεν είχε 

καταχωρίσει πρόβλεψη για ανείσπρακτες απαιτήσεις ποσού €3,1 εκατ. Στην έκθεσή του 

εξέφραζε ανησυχίες για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς της Εταιρείας, καθώς οι 

τρέχουσες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία κατά 

€6,5 εκατ. και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2019 είχε 

καταστεί αρνητικό. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για 

την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή 

να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το 

να προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 

περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, 

αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό 

υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη 

όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' 

όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη 

μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 

υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν 

για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει 

τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις 

είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται 

σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία 

να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, 

καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες 
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συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 

του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα  με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 30 Ιουνίου 2020. 

 

β)  Πέραν της επίδρασης που ενδέχεται να έχουν τα θέματα που σημειώνονται στις 

παραγράφους «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», «Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται 

με τη συνέχιση της δραστηριότητας» και «Έμφαση Θέματος» και με βάση τη γνώση που 

αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 

Συμβουλίου. 

 

 

 

30 Νοεμβρίου 2020 

 

 

Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 23271 

 

 

tgs (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ. 

ΑΜ ΣΟΕΛ 182 



«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) 

 Σημ. 30.6.2020  
30.6.2019 

(Αναπροσαρμοσμένο) 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα πάγια      

Λοιπός εξοπλισμός 5.1 132.720,07 134.796,54 

Σύνολο  132.720,07 134.796,54 

       

Άυλα πάγια στοιχεία      

Δικαιώματα απόκτησης καλαθοσφαιριστών 5.4 25.000,02 0,02 

Λοιπά άυλα 5.4 17.013.140,44 17.232.950,44 

Σύνολο  17.038.140,46 17.232.950,46 

       

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι  167.000,00 167.000,00 

Λοιπά  22.224,63 21.694,63 

Σύνολο  189.224,63 188.694,63 

       

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  17.360.085,16 17.556.441,63 

       

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
προκαταβολές  

    

Εμπορικές απαιτήσεις 6.2.1 9.834.609,28 9.027.628,75 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου  0,00 6.000,00 

Λοιπές απαιτήσεις 6.2.2 633.559,63 96.431,33 

Έξοδα επόμενων χρήσεων - αμοιβές συμβολαίων 
καλαθοσφαιριστών 

 3.401.809,01 4.890.739,85 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.2.3 835.833,50 1.454.963,50 

Σύνολο κυκλοφορούντων  14.705.811,42 15.475.763,43 

       

Σύνολο Ενεργητικού   32.065.896,58 33.032.205,06 

 
 
 



«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΟ) 

 Σημ. 30.6.2020  
30.6.2019 

(Αναπροσαρμοσμένο) 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια      

Κεφάλαιο 7 891.778,00 891.778,00 

Καταθέσεις ιδιοκτητών 7 46.915.153,32 46.915.153,32 

Σύνολο  47.806.931,32 47.806.931,32 

       

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      

Αποτελέσματα εις νέο 7 (37.913.969,96) (37.780.318,89) 

Σύνολο  (37.913.969,96) (37.780.318,89) 

       

Σύνολο καθαρής θέσης  9.892.961,36 10.026.612,43 

       

Προβλέψεις      

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 8.1 130.386,74 112.845,38 

Σύνολο  130.386,74 112.845,38 

       
Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
 

0,00 0,00 

Σύνολο  0,00 0,00 

       

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

Τραπεζικά δάνεια 9.1.1 978.320,17 1.661.642,24 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 9.1.1 0,00 0,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις 9.1.3 9.726.421,07 8.440.955,68 

Φόρος εισοδήματος 
 25.026,21 32.603,26 

Λοιποί φόροι και τέλη  3.858.464,08 2.159.929,86 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  83.499,45 32.852,79 

Λοιπές υποχρεώσεις 9.1.4 6.490.790,52 9.914.914,76 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  880.026,98 524.848,66 

Έσοδα επόμενων χρήσεων  0,00 125.000,00 

Σύνολο  22.042.548,48 22.892.747,25 

       

Σύνολο Υποχρεώσεων  22.042.548,48 22.892.747,25 

       

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 
Υποχρεώσεων 

  32.065.896,58 33.032.205,06 

 
 
. 



«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

  Σημ. 30.6.2020  
30.6.2019 

Αναπροσαρμοσμένα 

       

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  15.653.001,09  16.536.162,56  

Κόστος πωλήσεων   (13.336.399,64)  (13.357.807,63) 

Μικτό Αποτέλεσμα  2.316.601,45  3.178.354,93  

       

Έξοδα διοίκησης   (1.157.769,76)  (1.392.169,12) 

Έξοδα διάθεσης   (1.026.491,22)  (1.891.183,32) 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 10  (99.643,47)  (214.657,69) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 10 14.889,16  116.058,87  

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων  47.586,16   (203.596,33) 

       

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  65,95  59,68  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   (181.303,18)  (219.193,88) 

Αποτέλεσμα προ φόρων   (133.651,07)  (422.730,53) 

       

Φόροι εισοδήματος  -  -  

       

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   (133.651,07)  (422.730,53) 
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«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
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1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 
 

  

            

Σημ. Κεφάλαιο Υπερ το Άρτιο 
Καταθέσεις 
Ιδιοκτητών 

Υπόλοιπο 
Αποτελεσμάτων 

Εις Νέο 

Συνολικά ίδια 
κεφάλαια 

  

5.4 

          
Υπόλοιπα 1/7/2018 όπως είχαν δημοσιευθεί 891.778,00   -  46.915.153,32    (54.807.838,36)  (7.000.907,04) 

            
Αποτελέσματα χρήσης όπως είχαν δημοσιευθεί        (263.823,51)  (263.823,51) 
            

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 30.6.2019 
όπως είχαν δημοσιευθεί 

891.778,00   -  46.915.153,32    (55.071.661,87)  (7.264.730,55) 

            
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη           
Αναγώριση Σήματος   21.950.000,00       21.950.000,00   
Αναγνωριση αποσβέσεων προηγουμένων 
χρήσεων 

       (4.499.750,00)  (4.499.750,00) 

Συμψηφισμός Ζημιών   
 

(21.950.000,00) 
  21.950.000,00   -  

Αναγνώριση αποσβέσεων χρήσης         (219.500,00)  (219.500,00) 
Διαφορά φόρου από αναγνώριση αποσβέσεων       60.592,98   60.592,98   
            

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο Ιδίων 
Κεφαλαίων της 30/06/2019 

891.778,00   -  46.915.153,32    (37.780.318,89) 10.026.612,43   

  

  

          

Αποτελέσματα χρήσης -  -  -   (133.651,07)  (133.651,07) 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 30.6.2020 891.778,00   -  46.915.153,32    (37.913.969,96) 9.892.961,36   
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2020 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του 
Ν.4308/2014) 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο "ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ" (Η Εταιρεία 
ή ΚΑΕ ΠΑΟ). 

β)  Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία 

γ)  Περίοδος αναφοράς: 01.07.2019 - 30.06.2020 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης 43, 15126, Μαρούσι Αττικής 

ε)  Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 2915501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39818/06/Β/98/04 ) 

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

για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ζ)  Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μεσαία οντότητα. 

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

συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

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

Η Εταιρεία διενήργησε αξιολόγηση  των παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο τις προοπτικές της 

και την συνέχιση της δραστηριότητα της μεταξύ των οποίων είναι όπως προκύπτει από τον 

ισολογισμό της 30/06/2020 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ποσού 

€22.042.548,48 υπερβαίνει κατά ποσό €7.336.737,06 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 

απαιτήσεων ποσού € 14.705.811,42. Η Διοίκηση προετοίμασε αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο 

για τα τρία επόμενα έτη το οποίο προβλέπει σταδιακή αύξηση των εσόδων και εξορθολογισμό 

των δαπανών με αποτέλεσμα την βελτίωση των αποτελεσμάτων και των ταμιακών ροών της. Στα 

πλαίσια αυτά η Διοίκηση θα εφαρμόσει νέα εμπορική πολιτική αποβλέποντας σε αύξηση των 

συμπληρωματικών εσόδων. Η πρόβλεψη έγινε λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και 

υγειονομική κρίση την οποία διέρχεται και προβλέπεται να διέλθει κατά το τρέχον και τα επόμενα 

έτη η Ελλάδα και η Ευρώπη καθώς και την πρόθεση της Διοίκησης να περιορίσει τα έξοδα της 

λειτουργίας της Εταιρείας, με σκοπό να είναι βιώσιμη και να μην απαιτείται η καταβολή χρημάτων 

από τους μετόχους για την εξόφληση των εξόδων της. Επισημαίνεται ότι η νέα παγκόσμια 

οικονομική ύφεση, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού είναι εν εξελίξει. Αν και δεν έχει 

ακόμη διαπιστωθεί το μέγεθος της κρίσης του κορωνοϊού στις δραστηριότητές, ο κλάδος στον 

οποίο δραστηριοποιείται η ΚΑΕ ΠΑΟ αναπόφευκτα θα επηρεαστεί.  

Η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι 

χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άμεσο μέλλον. Κατά συνέπεια οι 

παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής 

συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν 

προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της 

δραστηριότητας της Εταιρείας και σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και 

με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. 

Το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς υλοποίησης του ανωτέρω επιχειρηματικού σχεδίου, από 

την Διοίκηση, υποδηλώνει την ύπαρξη αδυναμίας ικανοποίησης των πιστωτών της Εταιρείας και 

συνεπώς ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της 

δραστηριότητάς της. 
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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 της αξίας του Σήματος, των 

αποσβέσεων των παγίων και άυλων στοιχείων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, 

τις προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 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. 

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 
απομείωσης). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην 
ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

➢ Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6 έως 8 έτη. 
➢ Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 έως 10 έτη. 

Ζημία απομείωσης καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει 
υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση στην τρέχουσα χρήση. 

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. 
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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 δικαιώματα απόκτησης 
καλαθοσφαιριστών, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα και το Σήμα Παναθηναϊκός. 

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής 
μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους και αποσβέσεις του σήματος 
Παναθηναϊκός στα 100 έτη. Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο 
απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η 
λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν 
η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία 
θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 
χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο 
τέλος της πενταετίας. 
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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 την 
εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες 
αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμούνται στο κόστος κτήσης τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομείωσης, 
εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο 
χρόνος λήξης τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με 
τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). 

Ζημία απομείωσης 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 απομείωσης 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 
απομείωσης. 

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. 
➢ Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό 

έλεγχο. 

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. 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 
για τις χρήσεις από 1.7.2013 μέχρι και 30.6.2020. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί 



«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020 

16 

 

 

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, ούτε για πρόστιμα και προσαυξήσεις για καθυστερήσεις 
εξόφλησης τρεχουσών οφειλών. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι σωρευμένες φορολογικές υποχρεώσεις συνολικού 
ποσού €3.883.490,29 κατά την 30.6.2020, θα ρυθμιστούν εντός της επόμενης χρήσης, στα 
πλαίσια των αναμενόμενων κρατικών φορολογικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση των 
πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού. 

 

Οφειλή 
Υπόλοιπο  
30.6.2020 

Φόρος εισοδήματος 25.026,21 

ΦΠΑ 2.183.183,26 

Παρακρατούμενοι Φόροι 1.009.310,99 

Υποχρεώσεις χαρτοσήμου 280.048,00 

Ρυθμίσεις 385.921,83 

Σύνολο οφειλών 3.883.490,29 

 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές 
μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η Εταιρεία 
δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέματα 

Δεν υπάρχουν 

3.1.6.Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα 
ποσά) και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 
ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 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 αποτιμώνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και 
ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 
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3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 
μεταγενέστερα, αποτιμώνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης 
λήξεως, οι οποίες αποτιμώνται με τη σταθερή μέθοδο. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται 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. 

 

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 
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. 

 

3.1.9.Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 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, 
που προκύπτουν σύμφωνα με το νόμο 2112/20, καταχωρίζονται και αποτιμώνται στα 
προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
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3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η Εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. 
Ειδικότερα: 
➢ Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία 

καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
✓ Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που 

συνδέονται με την κυριότητά τους. 
✓ Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
✓ Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και 

θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 
➢ Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού 

ολοκληρώσεως. 
 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα 
στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

 Στην προηγούμενη χρήση (λήξης 30.6.2019) συμψηφίστηκε υπόλοιπο του υπέρ το άρτιο 
ποσού € 21.950.000 στο σύνολο του με ζημιές προηγουμένων ετών. Το Υπέρ το άρτιο αφορά σε 
αποτίμηση εισφοράς του σήματος Παναθηναϊκός, που έγινε με την σύσταση της ΚΑΕ ΠΑΟ το 
1998. Καταχωρίσθηκε στην προηγούμενη χρήση (λήξης 30.6.2019)  με αναδρομική διόρθωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου αυτής και ταυτόχρονα έγινε συμψηφισμός 
ζημιών προηγούμενων ετών. (Βλέπε σημείωση 5.4). 

 

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

3.1.14. 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. 

 

3.1.15. 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 

Πέραν της αναφερόμενης στο 3.2.3 προσαρμογής δεν συνέτρεξε άλλη περίπτωση. 
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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. 

 

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. 

Στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις διενεργήθηκε διόρθωση σφάλματος 
προηγούμενων ετών. Η ΚΑΕ ΠΑΟ κατά τη σύστασή της το 1998, με βάση το Νόμο 2725/1999 δεν 
είχε καταχωρίσει την αξία του σήματος «Παναθηναϊκός» (το Σήμα) στα λογιστικά της βιβλία.  Βάσει 
της αρχής της αναδρομικής διόρθωσης των σφαλμάτων που ανάγονται σε προηγούμενες 
λογιστικές περιόδους, η προσδιορισθείσα αξία του σήματος «Παναθηναϊκός» κατά τον χρόνο 
σύστασης της Εταιρείας (1998) ποσού €21.950.000 αναγνωρίσθηκε ως άυλο περιουσιακό 
στοιχείο. Οι αναλογούσες σωρευμένες αποσβέσεις από την ημερομηνία της εισφοράς (έτος 1998) 
μέχρι την 30.6.2018 συνολικού ποσού €4.499.750 καταχωρίσθηκε στα αποτελέσματα εις νέο 
προηγουμένων ετών. Συνεπώς η καθαρή αναπόσβεστη αξία του Σήματος που καταχωρίσθηκε 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 1 Ιουλίου 2018 είναι €17.450.250. Με βάση την 
παράγραφο 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018, η οποία επιτρέπει τον απευθείας συμψηφισμό 
των μεταφερόμενων ζημιών προηγουμένων χρήσεων με το υπόλοιπο του «Υπέρ το Άρτιο», η 
Εταιρεία ταυτόχρονα με την αύξηση του «Υπέρ το Άρτιο» λόγω της αναδρομικής αναγνώρισης της 
αξίας του Σήματος, διενήργησε ισόποση μείωσή του με συμψηφισμό των μεταφερόμενων ζημίων 
προηγουμένων χρήσεων. (Βλέπε σημείωση 5.4) 

Κατά την τρέχουσα χρήση λήξης 30.6.2020 και για σκοπούς καλύτερης συγκρισιμότητας, 
διενεργήθηκαν ανακατατάξεις των κονδυλίων των φόρων και των τραπεζικών δανείων της 
προηγούμενης χρήσης. 

 

3.2.4 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. 

 

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

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από 
ένα κονδύλια του ισολογισμού. 
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5. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

5.1.   Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

    

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων 
στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 01.07.2018 170.548,88 

Προσθήκες περιόδου 101.629,35 

Υπόλοιπο 30.06.2019 272.178,23 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 01.07.2018 119.500,65 

Αποσβέσεις χρήσης 17.881,04 

Υπόλοιπο 30.06.2019 137.381,69 

  

Καθαρή λογιστική αξία 30.06.2019 134.796,54 

    

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 01.07.2019 272.178,23 

Προσθήκες χρήσης 21.559,09 

Υπόλοιπο 30.06.2020 293.737,32 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 01.07.2019 137.381,69 

Αποσβέσεις χρήσης 23.635,56 

Υπόλοιπο 30.06.2020 161.017,25 

  

Καθαρή λογιστική αξία 30.06.2020 132.720,07 

 

5.2. Επενδυτικά ακίνητα 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

5.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
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5.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Πίνακας μεταβολών 
άυλων πάγιων στοιχείων 

Δικαιώματα 
απόκτησης 

Λοιπά 
άυλα 

στοιχεία 

Σήμα 
Παναθηναϊκός 

Σύνολο 

καλαθοσφαιριστών 

Αξία κτήσεως         

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 
01.07.2018 

450.000,00 1.600,00 21.950.000,00 22.401.600,00 

Προσθήκες Περιόδου 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 

Υπόλοιπο 30.06.2019 450.000,00 3.100,00 21.950.000,00 22.403.100,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

        

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 
01.07.2018 

399.999,99 639,56 4.499.750,00 4.900.389,55 

Αποσβέσεις περιόδου 49.999,99 260 219.500,00 269.759,99 

Υπόλοιπο 30.06.2019 449.999,98 899,56 4.719.250,00 5.170.149,54 

     

Καθαρή λογιστική αξία 
30.06.2019 

0,02 2.200,44 17.230.750,00 17.232.950,46 

          

Αξία κτήσεως         

Υπόλοιπο 01.07.2019 450.000,00 3.100,00 21.950.000,00 22.403.100,00 

Προσθήκες περιόδου 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

Υπόλοιπο 30.06.2020 500.000,00 3.100,00 21.950.000,00 22.453.100,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

        

Υπόλοιπο 01.07.2019 449.999,98 899,56 4.719.250,00 5.170.149,54 

Αποσβέσεις περιόδου 25.000,00 310,00 219.500,00 50.259,99 

Υπόλοιπο 30.06.2020 474.999,98 1.209,56 4.938.750,00 5.414.959,54 

     

Καθαρή λογιστική αξία 
30.06.2020 

25.000,02 1.890,44 17.011.250,00 17.038.140,46 

 

1. Βάσει της αρχής της αναδρομικής διόρθωσης των σφαλμάτων που ανάγονται σε 
προηγούμενες λογιστικές περιόδους, η προσδιορισθείσα κατά τον χρόνο σύστασης της 
ΚΑΕ (1998), αξία του σήματος (το Σήμα) ποσού €21.950.000 αναγνωρίσθηκε ως άυλο 
περιουσιακό στοιχείο στον προβλεπόμενο από το λογιστικό πλαίσιο λογαριασμό (Κ.Α. 
18.03 των Ε.Λ.Π.) κατά την έναρξη της συγκριτικής περιόδου (1.7.2019). Επί της αξίας 
αυτής λογίσθηκαν οι αναλογούσες σωρευμένες αποσβέσεις από την ημερομηνία της 
εισφοράς (έτος 1998) μέχρι την 30.6.2019. Οι εν λόγω αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 
€ 4.499.750  (€21.950.000/100*20,5 έτη) και ως εκ τούτου η καθαρή αξία του σήματος 
(μικτή αξία μείον σωρευμένες αποσβέσεις) που αναγνωρίσθηκε στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις την 1.7.2019 ανήλθε στο ποσό των €17.450.250. Η αξία αυτή μεταφέρθηκε 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επόμενων ετών μειούμενη με τις κατ’ έτος 
αναλογούσες αποσβέσεις. 

2. Με το ανωτέρω ποσό  €21.950.000, κατά την 1.7.2019, πιστώθηκε ο λογαριασμός της 
καθαρής θέσης «Υπέρ το Άρτιο». Η πίστωση του εν λόγω λογαριασμού είναι ενδεδειγμένη 
για την περίπτωση για τους εξής λόγους: 

α) Με την αξία αυτή δεν μπορεί να επηρεαστεί (αυξηθεί) ο λογαριασμός του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΑΟ, το οποίο προσδιορίσθηκε με την ισχύουσα κατά το 1998 
ειδική νομοθεσία (Π.Δ. 207/1997). Ο καθορισμός του κεφαλαίου ίδρυσης ως διοικητική 
πράξη υπεβλήθη σε εποπτεία και δημοσίευση με συγκεκριμένες διαδικασίες που 
προβλέπονταν από τον εμπορικό νόμο (Ν. 2190/1920 και ήδη Ν. 4548/2018), η δε 
συμμετοχή στο κεφάλαιο των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟ έγινε αποδεκτή από τα δύο μέρη, 
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ενόψει των ιδιαίτερων ρυθμίσεων βάσει των οποίων ο αθλητικός σύλλογος ΠΑΟ που 
εισέφερε το σήμα θα λάμβανε το 10% των μετοχών κάθε μελλοντικής αύξησης 
κεφαλαίου, χωρίς καταβολή κάποιου ποσού. 

β) Ο λογαριασμός της καθαρής θέσης «Υπέρ το άρτιο» αναλογεί σε όλους τους 
υπάρχοντες μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας και συνεπώς η αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας της περιουσιακής 
διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης (true and fair view), που επιτυγχάνεται 
με την αναδρομική εμφάνιση της αξίας του σήματος ως περιουσιακό στοιχείο της ΚΑΕ 
ΠΑΟ, δεν διαταράσσει τη σχέση συμμετοχής των μετόχων στην Εταιρεία όπως αυτή 
διαμορφώνεται κατά το χρόνο της διόρθωσης, αλλά και στη συνέχεια βάσει των 
διατάξεων του Π.Δ. 207/1997 και της συμφωνίας των μετόχων. Επιπλέον, είναι ο 
λογαριασμός στον οποίο εμφανίζεται το μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος της αξίας του 
σήματος, αν είχε απεικονισθεί ορθά κατά την αρχική εισφορά του, βάσει των 
προαναφερθέντων. 

γ) Με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018, επιτρέπεται 
συμψηφισμός των μεταφερόμενων ζημιών με το υπόλοιπο του  «Υπέρ το Άρτιο» 

3. Με τις αποσβέσεις επί της μικτής αξίας του Σήματος που αφορούν τη χρήση 1.7.2018-
30.6.2019 ποσού €219.500 έγινε αναδρομική διόρθωση των ήδη δημοσιευθέντων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με ισόποση επιβάρυνση των 
αποτελεσμάτων της. Οι δε αποσβέσεις του σήματος της τρέχουσας περιόδου (1.7.2019-
30.6.2020) ποσού επίσης € 219.500, βάρυναν την κατάσταση αποτελεσμάτων της. 

Οι προσαρμογές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Προσαρμογές σε κονδύλια του ισολογισμού 

 

Αξία κτήσης  
λοιπών αύλων 

παγίων 

 

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 

λοιπών αύλων 
παγίων 

 Αποτέλεσμα εις 
νέο 

Δημοσιευμένο 30.6.2019 453.100,00  450.899,54  -55.071.661,87 
Αναγώριση Σήματος 21.950.000,00  

 
 

 

Αναγνωριση αποσβέσεων 
προηγουμένων χρήσεων 

 
 

-4.499.750,00 
 

-4.499.750,00 

Συμψηφισμός Ζημιών  
 

 
 21.950.000,00 

Αναγνώριση αποσβέσεων χρήσης   
 -219.500,00  -219.500,00 

Διαφορά φόρου από αναγνώριση 
αποσβέσεων 

 
 

 
 

60.592,98 

Διορθωμένο 30.6.2019 22.403.100,00  -4.268.350,46  -37.780.318,89 

            

Προσαρμογές σε κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων 

 

Κόστος 
πωλήσεων 

 
Αποτέλεσμα 
χρήσης μετά 
από φόρους 

 

 
Δημοσιευμένο 30/06/2019 13.138.307,63  -263.823,51   
Αναγνώριση αποσβέσεων χρήσης  219.500,00  -219.500,00   
Διαφορά φόρου από αναγνώριση 
αποσβέσεων 

 
 

60.592,98 
  

Διορθωμένο 30/06/2019 13.357.807,63  -422.730,53         

 

Το ποσό της διόρθωσης στις 30.6.2019 στα αποτελέσματα εις νέο προκύπτει από τον συμψηφισμό 
του υπολοίπου υπέρ το άρτιο και της σωρευμένες αποσβέσεις αύλων παγίων 1.7.2018 πλέον των 
αποσβέσεων που καταχωρίσθηκαν στην χρήση αυτή. 
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6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

6.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

6.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

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

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

6.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Εμπορικές απαιτήσεις 30.6.2020 30.6.2019 

Πελάτες 12.483.359,28 9.027.628,75 
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 49.250,00 0,00 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (2.698.000,00) 0,00 

Σύνολο 9.834.609,28 9.027.628,75 

Οι Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καταχωρήθηκαν στα Κόστος πωλήσεων στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων της 30.6.2020. 

6.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Λοιπές απαιτήσεις 30.6.2020 30.6.2019 

Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών  570.876,30 66.998,23 

Χορηγηθέντα δάνεια προσωπικού 5.120,00 5.120,00 

Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ 0,00 1.871,03 

Προκαταβολή Φόρου 57.563,33 22.422,07 

Σύνολο 633.559,63 96.431,33 

6.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30.6.2020 30.6.2019 

Ταμείο 291.449,86 1.200.458,82 

Καταθέσεις όψεως 544.383,64 254.504,68 

Σύνολο 835.833,50 1.454.963,50 

 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της Εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης χρήσεως είναι 
κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες. 

  



«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020 

24 

 

 

 

7. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 249.100 κοινές με δικαίωμα 
ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,58 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 891.778. 

Οι καταθέσεις ιδιοκτητών συνολικού ποσού € 46.915.153 έγιναν σε προηγούμενες χρήσεις, 
με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την χρηματοδότηση της Εταιρείας. 

Η διοίκηση της Εταιρείας με το πρακτικό της 31.7.2019 σκοπεύει να κεφαλαιοποιήσει μέρος 
του εν λόγω ποσού. 

Με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018, διενεργήθηκε συμψηφισμός 
των μεταφερόμενων ζημιών με το υπόλοιπο του «Υπέρ το Άρτιο» (Βλέπε 5.4). 

 

8. Προβλέψεις 
 

8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης διοικητικού προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την 
υπηρεσία 

 
Η Εταιρεία στη χρήση 30/6/2020 σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20 την οποία καταχώρισε στα 
αποτελέσματα χρήσεως. Το ποσό της πρόβλεψής που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα εις νέο 
είναι το αποτελεί το 40% της αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων όπως αυτή θα πρόκυπτε 
σε περίπτωση απόλυσης τους. 

 
 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Ποσά 

Λογιστική αξία την 30.6.2018 96.740,82 

Διενέργεια προβλέψεων στη χρήση 16.104,56 

Χρησιμοποίηση προβλέψεων 0,00 

Λογιστική αξία την 30.06.2019 112.845,38 

  

Λογιστική αξία την 30.6.2019 112.845,38 

Διενέργεια προβλέψεων στη χρήση 17.541,36 

Χρησιμοποίηση προβλέψεων 0,00 

Λογιστική αξία την 30.06.2020 130.386,74 
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9. Υποχρεώσεις 

9.1    Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

9.1.1 Δάνεια 

Το υπόλοιπο την 30.6.2020, ποσού €978.320,17 αφορά σε τραπεζικό δανεισμό. Στις 
11.10.2018, η Εταιρεία σύναψε ανανεώσιμη πίστωση ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού με 
όριο ποσού € 2.000.000,00, για την εξασφάλιση του οποίου έχει συναφθεί σύμβαση ενεχυρίασης 
απαιτήσεων οι οποίες έχουν εκχωρηθεί με σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 
(factoring) για τις οποίες έχουν δοθεί και προσωπικές εγγυήσεις. 

 

9.1.2  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν 

 

9.1.3  Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Εμπορικές υποχρεώσεις 30.6.2020 30.6.2019 

Προμηθευτές εσωτερικού 3.319.786,06 3.842.299,54 

Προμηθευτές εξωτερικού 6.324.740,29 4.237.602,88 

Επιταγές πληρωτέες 81.894,72 361.053,26 

Σύνολο 9.726.421,07 8.440.955,68 

 
 

9.1.4  Λοιπές υποχρεώσεις 
 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Λοιπές υποχρεώσεις 30/6/2020 30/6/2019 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 48.220,34 68.379,75 

Υποχρεώσεις από συμβόλαια με αθλητές (*) 3.816.535,05 6.062.558,90 

Πιστωτικά υπόλοιπα χρεωστών 483.635,57 0,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 2.142.399,56 3.783.976,11 

Σύνολο 6.490.790,52 9.914.914,76 
 

(*) Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως περιουσιακά στοιχεία τα δικαιώματα απόκτησης αθλητών με 
αντάλλαγμα την αθλητική τους συμμετοχή στην ΚΑΕ ΠΑΟ. Ταυτόχρονα αναγνωρίζει 
Υποχρέωση από συμβόλαια στον ισολογισμό το σύνολο των αμοιβών των αθλητών αυτών στην 
διάρκεια του συμβολαίου. 

 

Τα δικαιώματα απόκτησης αποσβένονται στην διάρκεια του συμβολαίου με τον εκάστοτε 
αθλητή και η υποχρέωση από συμβόλαια αποσβένεται με τις καταβολές. 
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10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 
 

Έσοδα 30.6.2020 30.6.2019 

Λοιπά έκτακτα-ανόργανα έσοδα 13.555,84 100.018,70 

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 0,00 22,00 

Λοιπά συνήθη έσοδα 1.333,32 8.222,20 

Παροχές σε εργαζόμενους - αυτοπαράδοση 24% 0,00 7.795,97 

Σύνολο 14.889,16 116.058,87 

 

Έξοδα 30.6.2020 30.6.2019 

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 47.740,69 82.121,94 

Λοιπά πρόστιμα 0,00 160,00 

Λοιπά έκτακτα-ανόργανα έξοδα 51.902,78 132.375,75 

Σύνολο 99.643,47 214.657,69 

 

11. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 

12. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 
 
Δεν προέκυψαν κέρδη προς διάθεση. 

 

13. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 
 
Δεν καταβλήθηκαν μερίσματα 

 

14. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

Έγινε μεταφορά στα αποτελέσματα εις νέο. 
 

15. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 
  



«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020 

27 

 

 

 

16. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 
 

 30.6.2020 30.6.2019 

Αθλητικό 20 25 

Διοικητικό 33 32 

Σύνολο 53 57 

 

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

 

 30.6.2020 30.6.2019 

Μισθοί και ημερομίσθια 761.776,45 899.538,30 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

182.653,94 

11.800,00 

222.505,61 

2.299,80 

Σύνολο 1.029.326,68 1.124.343,71 

 

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

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

18. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 
 

19. Στοιχεία της Εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η 
Εταιρεία ως θυγατρική 

Η Εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

20. 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. 

 

21. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 
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22. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά για αμοιβές σε μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα: 

 

 
Αμοιβές 

Κοινωνικές 
επιβαρύνσεις 

1.7.2019-30.6.2020 82.444,80 19.940,50 

1.7.2018-30.6.2019 44.958,78 11.278,71 

 

23. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 71 του 2725/1998 η Εταιρεία αναγνώρισε στα 
αποτελέσματά της ποσό €314.545,86 και €396.177,42 στον αθλητικό Σύλλογο στην χρήση 
30/06/2020 και 2019 αντίστοιχα, το όποιο αφορά το 10% των καθαρών αποτελεσμάτων των 
αγώνων της αγωνιστικής περιόδου. Η ΚΑΕ ΠΑΟ παρείχε υπηρεσίες στον αθλητικό Σύλλογο στην 
χρήση 30.6.2020 συνολικού ποσού €508.300. Τέλος η Εταιρεία για τις χρήσεις 30/06/2020 και 
2019 έλαβε και παρείχε υπηρεσίες € 130.000, ετησίως με τρίτη εταιρεία στην οποία ο διευθύνων 
σύμβουλός είναι μέλος της διοίκησης της ΚΑΕ ΠΑΟ.  

 

24. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες 
υπηρεσίες διασφαλίσεως 

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων. 

 

25. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, 
τα οποία η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων 
δώδεκα μηνών 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και 
οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά 
υποχρεώσεις. 

 

26. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του 
νόμου 4308/2014 

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

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμη σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης που αφορά την 
ενοικίαση ακινήτου, όπου στεγάζεται χώρος γραφείων και αθλητικών εγκαταστάσεων 
(ΟΑΚΑ) 

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικής μίσθωσης ακινήτων έχει ως ακολούθως: 

 

  30.6.2020 30.6.2019 

Έως 1 έτος 339.987,35 346.308,95 

Από 1 έως και 5 έτη 150.000,00 376.560,15 

Πάνω από 5 έτη 0,00 0,00 

Σύνολο 489.987,35 722.869,10 

 
β) Εγγυήσεις 

 

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους ποσού €806.100,60 
και €1.043.022,50 κατά την 30.6.2020 και 2019, αντίστοιχα. 

 

 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 1.7.2011-30.6.2012. 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 
χρήσεις από 1.7.2012 μέχρι και 30.6.2020. 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. 

 

29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Η ανάπτυξη και εξάπλωση του COVID-19, ο οποίος τον Μάρτιο 2020 κηρύχτηκε από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως πανδημία, έχει επηρεάσει την επιχειρηματική και οικονομική 
δραστηριότητα παγκοσμίως, πλήττοντας σε μεγαλύτερο βαθμό όλες τις αθλητικές εταιρείες. Η 
Ελληνική Κυβέρνηση εξέδωσε σειρά μέτρων που επιβάλουν προσωρινή αναστολή λειτουργίας 
καταστημάτων λιανικής, εμπορικών κέντρων, αθλητικών αγώνων και δραστηριοτήτων, με στόχο 
τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Προκειμένου για την άμεση και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης, η Διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε άμεσα 
στη σύστασης μιας ομάδας, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων 
της πανδημίας, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των 
εργαζομένων της και των αθλητών της, ενώ παράλληλα εξετάζονται όλες οι ενέργειες που είναι 
απαραίτητες για την προστασία της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και την διασφάλιση της 
λειτουργίας τους με τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί, αλλά και την λήψη μέτρων για την 
ομαλή επαναφορά του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, μετά την σταδιακή άρση των 
περιοριστικών μέτρων. 

  



«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1 Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020 

30 

 

 

30. Πρώτη εφαρμογή 

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 
 
 

Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2020 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ  
Δ.Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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