
 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας 
Καταναλωτή
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. 
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

       
         Αθήνα,      30/05/2018

         Αριθ. Πρωτ. : 57442 - 30/05/2018
         
         Πρωτ. ΓΕΜΗ.:1150627

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα
: 10181
: Καραμπέτσος Γ.
: 210 3893221
: 210 3842642
: karampetsos@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

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 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 30-05-2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα 
κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 - ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 
43793606000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56205/06/Β/04/3):

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης  1393737  οι εγκεκριμένες με την από 28/12/2017 απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 01/07/2016  έως 
30/06/2017.  
  
Β)  Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης  1393738  η από 28/12/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης από 01/07/2017 έως 30/06/2018 : 

1.) Η Ελεγκτική Εταιρεία «ECOVIS VNT Auditing SA»  και ειδικότερα ορίσθηκαν ως :
1.1) Τακτικός Ελεγκτής: η κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου, με ΑΜΣΟΕΛ 23811.
1.2) Αναπληρωματικός Ελεγκτής: η κα Δέσποινα Μπαμπανέλου του Αγαμέμνωνα, με ΑΜΣΟΕΛ 37151.



Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό 
ελέγχου των ελεγκτών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

    

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                     

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
«ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ»
Κλειστό Γήπεδο ΠΑΟΚ
Αντώνη Τρίτση 12 - Τ.Θ. 21069
55510 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 
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Κ.Α.Α. 
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
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ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Θεσσαλονίκη 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 43793606000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.56205/06/Β/04/3) 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

1 Ιουλίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2017 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2017 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2016-2017 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/2016-30/06/2017 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
            Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2016-              
30/06/2017 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 
 Για την κατάρτιση του Iσολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και της ανάλυσης του Λογαριασμού 
Aποτελέσματα Xρήσης και του προσαρτήματος, εφαρμόσθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές και  οι εκ του νόμου 
απορρέουσες υποχρεώσεις. Η παρούσα Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υποδείξεις και επισημάνσεις των 
ορκωτών ελεγκτών έχει ήδη δρομολογήσει την εφαρμογή εσωτερικών δικλείδων, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 1/7/2016 – 30/6/2017 απαλλαγμένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια και την εύλογη παρουσίαση αυτών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που 
προδιαγράφονται με το Ν. 4308/2015 και τις διατάξεις των άρθρων 42 α έως και 43 γ του κ.ν. 2190/1920. 
 
 
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 
 
Όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των  € 1.426.224,69 
έναντι € 1.176.077,83 στην προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,27%. Οι ζημιές της χρήσης προ 
φόρων ανήλθαν σε € 33.784,19 έναντι ζημιών της προηγούμενης χρήσεως ποσού € 427.718,19. Τα μικτά αποτελέσματα 
της χρήσεως 2016-2017 προσδιορίστηκαν σε ποσοστό 12,87% του κύκλου εργασιών έναντι 12,63% της προηγούμενης 
χρήσεως. 
 
Τα έσοδα, έξοδα και τα έκτακτα αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση που έκλεισε 30/06/2017, συγκρινόμενα με τα 
αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως αναλύονται στους παρακάτω πίνακες : 
 
Α. ΕΣΟΔΑ 
 

 Περιγραφή εσόδου Χρήση 2016-2017 Χρήση 2015-2016 

1 Έσοδα αγώνων εντός έδρας 98.204,08 116.610,55 
2 Έσοδα από εισιτήρια διαρκείας 53.903,52 71.785,49 
3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 1.274.117,09 987.681,79 
4 Έσοδα κεφαλαίων 364,85 334,38 
5 Έσοδα επιχορηγήσεων – επιδοτήσεων 1.369,50 0,00 
6 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 157.948,44 281.274,29 
7 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 54.721,58 0,00 

  1.640.629,06 1.457.686,50 
 
Β. ΕΞΟΔΑ 
 

  Χρήση 2016-2017 Χρήση 2015-2016 

1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 312.397,41 321.853,72 
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2 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 130.341,01 141.576,80 
3 Παροχές τρίτων 316.750,87 214.558,24 
4 Φόροι – Τέλη 27.810,00 59.814,95 
5 Διάφορα έξοδα 370.391,92 350.055,23 
6 Τόκοι και έξοδα 16.335,80 3.031,32 
7 Αποσβέσεις 316.110,38 405.363,194 
8 Λοιπά έκτακτα έξοδα 148.201,97 80.067,61 
9 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 36.073,89 309.083,63 

  1.674.413,25 1.885.404,69 
 
 
2. Οικονομική θέση της εταιρείας  
 
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30/06/2017 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ (3.282.880,78) έναντι Ευρώ (3.249.096,59) της 
προηγούμενης χρήσεως. 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016-2017 και 2015-2016 έχουν ως εξής: 
 
 
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

    
  

30/06/2017 
  

30/06/2016 
 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

1.340.535,60 
67,77%  

1.144.996,42 
67,86% 

Σύνολο ενεργητικού  1.977.875,65  1.687.147,08 

 
 

   
Πάγιο ενεργητικό 633.083,62 

32,00%  475.205,66 
28,16% 

Σύνολο ενεργητικού 
 

1.977.875,65 
 

1.687.147,08 

     
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 
Μεγάλο μέρος της περιουσίας της Εταιρείας, όπως φαίνεται από τους αριθμοδείκτες λόγω της δραστηριότητάς τους, 
αποτελείται από κυκλοφορούν ενεργητικό. 

       
Ίδια κεφάλαια 

 
(3.282.880,78) 

ν/α  
(3.249.096,59) 

ν/α 
Σύνολο υποχρεώσεων  5.260.756,43  4.936.243,67 

       
Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Επειδή τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά ο δείκτης 
είναι μηδέν. 

       
Σύνολο υποχρεώσεων  5.260.756,43 

265,98%  4.936.243,67 
292,57% 

Σύνολο παθητικού  1.977.875,65  1.687.147,08 

       
Ίδια κεφάλαια  (3.282.880,78) 

ν/α  (3.249.096,59) 
ν/α 

Σύνολο παθητικού  1.977.875,65  1.687.147,08 

       
Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.  
Επειδή τα ιδία κεφάλαια είναι αρνητικά ο δείκτης είναι μηδέν. 

Ίδια κεφάλαια 
 

(3.282.880,78) 
ν/α  

(3.249.096,59) 
ν/α 

Πάγιο ενεργητικό  633.083,62  475.205,66 
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Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  1.340.535,60 
0,43  1.144.996,42 

0,32 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  3.125.213,86  3.486.119,43 

       

Ο αριθμοδείκτης της κυκλοφοριακής ρευστότητας δείχνει ότι η Εταιρεία δεν καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
τους από το κυκλοφορούν ενεργητικό.  

       
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας    
  30/06/2017   30/06/2016  
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων  (33.784,19) 

ν/α  (427.718,19) 
ν/α 

Σύνολο εσόδων  1.426.224,69  1.176.077,83 

       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. Επειδή η 
εταιρεία έχει ζημιές ο δείκτης είναι μηδέν. 
 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων  (33.784,19) 

ν/α  (427.718,19) 
ν/α 

Ίδια κεφάλαια  (3.282.880,78)  (3.249.096,59) 

       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Επειδή η εταιρεία έχει ζημιές 
ο δείκτης είναι μηδέν 

Μικτά αποτελέσματα 
 

183.613,00 

12,87% 
 

148.551,61 

12,63% 
Πωλήσεις υπηρεσιών 

 
1.426.224,69 

 
1.176.077,83 

       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 

 
 
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας προβλέπεται για τη χρήση 2017-2018 να βελτιωθεί σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση. Οι βελτιώσεις θα προκύψουν από την αύξηση όγκου και αξίας των πωλήσεων και την καλύτερη διαχείριση των 
δαπανών.  
 
 
H εταιρεία εκτίθενται σε περιορισμένους κινδύνους και αναλυτικότερα : 
 
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου. 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται δεν είναι σημαντικός δεδομένου ότι οι πωλήσεις επί πιστώσει κατά μέσο 
όρο εισπράττονται εντός της αγωνιστικής περιόδου και δεν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε μεγάλους 
πελάτες, οι οποίοι ελέγχονται τακτικά για την πιστοληπτική τους ικανότητα.  
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Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και επομένως η μεταβολή των τιμών συναλλάγματος δεν 
αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου. 
 
 
4.  Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 
 
Η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα έρευνας. 

 
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
 
Η εταιρεία  δεν κατέχει συνάλλαγμα. 
 
 
6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα   
 
Δεν υπάρχουν συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων  
 
7. Ακίνητα της εταιρίας 
 
Η εταιρεία δεν έχει ιδιόκτητα ακίνητα 
 
8. Υποκαταστήματα εταιρείας 
 
Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα 
 
9. Εργασιακά θέματα 
 
    Η εταιρία το 2016-2017 κατά μέσο όρο απασχόλησε 33 εργαζομένους διαφορετικών φύλλων, ηλικιών και 

εθνικοτήτων.  

Η εταιρεία σέβεται τη διαφορετικότητα, δίνοντας ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως φύλλου, 

θρησκείας ή άλλων διακρίσεων. 

Προσεγγίζουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

παρακολουθώντας τις δραστηριότητες μας στους εξής τομείς: 

-Υγιεινή και ασφάλεια. 

-Επιλογή προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας. 

-Εκπαίδευση εργαζομένων. 

Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρείας  η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η 

διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε 

παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την 

υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής 

και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 
10. Περιβαλλοντικά θέματα 
 
      Η εταιρεία μας είναι ευαισθητοποιημένη όσον αφορά το περιβάλλον και τηρεί με συνέπεια τους εθνικούς και 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διατάξεις που αφορούν στην προστασία αυτού. Επίσης φροντίζει να ανακυκλώνει τα 
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διάφορα αναλώσιμα τα οποία καθημερινά χρησιμοποιεί (γραφική ύλη, μπαταρίες, εξαρτήματα Η/Υ). Επίσης, η εταιρεία 

κάνει προσπάθειες στο τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων. 

 
 
11. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
παρούσας έκθεσης. 
 

 Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν έχει εκδοθεί απόφαση της 
Επιτροπής Αποτίμησης Αξίας Επαγγελματιών Αθλητών του άρθρου 17 του Ν.3262/2004 και το Ν.3372/2005 
για τον προσδιορισμό της πλασματικής αξίας των καλαθοσφαιριστών της εταιρείας την 30.06.2017. 

 

 
ΠPOOΠTIKEΣ 

 Ήδη από τις αρχές του 2009 έχει ξεκινήσει η προσπάθεια ανάκαμψης της εταιρίας με πρωτεργάτες τον ΑΣ ΠΑΟΚ 

και τον φίλαθλο κόσμο της ομάδος. Η προσπάθεια κινείται σε δύο άξονες: αφενός την αγωνιστική βελτίωση της ομάδας 

και των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΑΕ, ώστε να μπορέσουν να εξοφληθούν τα παλαιά χρέη διατηρώντας την 

ομάδα ανταγωνιστική και αφετέρου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εύρεση επενδυτή. Η δε ομάδα, η 

οποία την περίοδο 2016-2017 τερμάτισε στην 5η θέση του ελληνικού πρωταθλήματος (Α1), στο Κύπελλο Ελλάδος 

έφτασε έως την προημιτελική φάση και συμμετείχε στην προκριματική φάση των δεκαέξι του Basketball Champions 

League. 

 Πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι – όπως διδάσκει η εμπειρία - η οικονομική ανασφάλεια οπωσδήποτε επηρεάζει 

και την ψυχολογία των αθλητών της ομάδας με άμεση ορατή συνέπεια στην αγωνιστική κατάσταση. Είναι δε υπαρξιακής 

σπουδαιότητας για την οικονομική διάσωση της ΚΑΕ η καλή αγωνιστική πορεία της ομάδας. Τα ανωτέρω αποδείχθηκαν 

περίτρανα την χρονιά 2015 - 2016, όπου το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής και η χορηγηθείσα αναστολή των 

μέτρων εκτέλεσης από το Δικαστήριο, δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η ομάδα να επιτύχει τον αγωνιστικό 

άθλο της κατάληψης της τρίτης θέσης στο ελληνικό πρωτάθλημα και της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

την επόμενη χρονιά. 

 Συνεπώς, είμαστε βέβαιοι ότι με τα μέτρα αναδιάρθρωσης, τα οποία ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, και με την 

επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η οικονομική στενότητα της εταιρίας άμεσα, 

χωρίς τη διακινδύνευση των απαιτήσεων των πιστωτών της ΚΑΕ και της βιωσιμότητάς της, δημιουργώντας ένα κλίμα 

ηρεμίας στην ομάδα και επιτρέποντας έναν οικονομικό προγραμματισμό χωρίς αιφνίδιες ανατροπές. Όπως μάλιστα 

δέχθηκε το Δικαστήριο στο σκεπτικό της 35644/2010 απόφασης, «…η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης της 

αιτούσας και η οικονομική ανάκαμψη αυτής με τη σύμπραξη των δανειστών της στο πλαίσιο της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής είναι το μέσο που διασφαλίζει την προσήκουσα εξόφληση των απαιτήσεων των δανειστών της.». 

 Βασικοί στόχοι είναι η τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας, η οποία έως 30/6/2017 διατηρείται επιτυχώς και 

εξυπηρετείται, η διατήρηση ανταγωνιστικής ομάδας (η οποία την περίοδο 2016-17 συμμετείχε στο Basketball 

Champions League και κατέκτησε την 5η θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα) και η καταβολή των τρεχουσών 

υποχρεώσεων, ώστε να επιτευχθεί η οριστική εξυγίανση των οικονομικών της ΚΑΕ. Θεωρούμε δε πως η οικονομική 

κατάσταση της Εταιρίας είναι πλέον ελεγχόμενη και ικανή να προσελκύσει το ενδιαφέρον ικανών επενδυτών, κάτι που 

αποτελεί και τον βασικό στόχο της διοίκησης  
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Mετά από τα παραπάνω κ.κ. Mέτοχοι σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου 

1/7/2016 - 30/6/2017– τα αποτελέσματα χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αυτών, ως και το προσάρτημα του 

παρόντος Ισολογισμού με τις επιφυλάξεις του ορκωτού ελεγκτή ως προς τους λογαριασμούς που αναφέρει στις 

παρατηρήσεις και την έκθεσή του και να εξουσιοδοτηθεί η Διοίκηση της εταιρίας να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες 

εντός της τρέχουσας χρήσης προς τακτοποίηση των λογαριασμών ώστε να είναι συμμορφωμένοι με τις παρατηρήσεις 

του ορκωτού. 

 

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2017 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                     

 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ 

 
 
 

ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ 
Α.Δ.Τ.  ΑΕ 179643                   ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

Α.Δ.Τ ΑΕ 185158 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους κ.κ Μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ»  
 
Έκθεση ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30 Ιουνίου 2017 και την κατάσταση 

αποτελεσμάτων που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.   

Ευθύνη της Διοίκησης για τις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την υπεύθυνη για την κατάρτιση 

και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 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, που 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ /Β’/2848/23.10.2012). 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 αρνητική γνώμη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασμό του ενεργητικού «Εμπορικές 

απαιτήσεις» περιλαμβάνονται χρεωστικά υπόλοιπα παλαιότητας πέραν του έτους συνολικού ποσού ευρώ 372.000 

περίπου για τα οποία η εταιρεία έχει διενεργήσει πρόβλεψη ποσού ευρώ 240.000 περίπου για κάλυψη ζημίας από 

ενδεχόμενη μη είσπραξή τους. Κατά την γνώμη μας η πρόβλεψη υπολείπεται κατά ευρώ 132.000 περίπου, έτσι, ο 

λογαριασμός «Εμπορικές απαιτήσεις», τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα. 2) Στα 

βιβλία της εταιρείας δεν έχει λογιστικοποιηθεί απαίτηση από επιταγές εισπρακτέες, προηγουμένων χρήσεων (2008-

2009,) συνολικού ποσού ευρώ 37.000 περίπου. Μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου,  

όπως αναφέρεται και στις εκθέσεις ελέγχου των προηγουμένων χρήσεων, δεν έχει διευκρινισθεί ο λόγος της μη 
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λογιστικοποίησης αυτών. 3) Στο λογαριασμό του ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις» σημειώνουμε ότι περιλαμβάνονται: 

(α) επιταγές εισπρακτέες ποσού ευρώ 451.786,28 οι οποίες προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις, με ημερομηνίες 

λήξεως προγενέστερες της 30/06/2011. Τα σώματα των συγκεκριμένων επιταγών δεν τέθηκαν στην διάθεση του 

ελέγχου μας. Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων, έτσι τα αποτελέσματα 

προηγουμένων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα. (β) χρεωστικά υπόλοιπα πέραν του 

έτους συνολικού ποσού ευρώ 240.000, εκ των οποίων ποσό ευρώ 226.000 περίπου, αφορά καταβολές που 

πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις (2007-2009) προς πρώην μέλη της Διοίκησης. Η εταιρεία δεν έχει 

διενεργήσει ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 240.000 περίπου, 

έτσι τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα. (γ) χρεωστικά 

υπόλοιπα σε «Λοιπούς συνεργάτες λογ/σμός προς απόδοση» συνολικού ποσού ευρώ 150.000 περίπου, για τα οποία δεν 

έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα παραστατικά. Άμεσα η εταιρεία θα πρέπει να ζητήσει την έκδοση αυτών και τα ποσά αυτά 

να μεταφερθούν σε βάρος των αποτελεσμάτων. Συνεπώς τα αποτελέσματα χρήσης εμφανίζονται βελτιωμένα κατά 

19.000 ευρώ, τα αποτελέσματα  προηγουμένων χρήσεων κατά 131.000 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται 

βελτιωμένα κατά 150.000. 4) Η εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία. Κατά την 30η Ιουνίου 2017, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 

11.000,00. Έτσι, τ’ αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα. 5) 

Στο λογαριασμό του παθητικού «Λοιποί φόροι-τέλη» περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις ποσού 

ευρώ 120.000 περίπου. Για τις υποχρεώσεις αυτές δεν έχουν λογιστικοποιηθεί πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 

65.000 περίπου, τα οποία επεβλήθησαν κυρίως κατά την ρύθμιση των φορολογικών της υποχρεώσεων της εταιρείας. 

Έτσι οι υποχρεώσεις, τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται  ισόποσα 

βελτιωμένα. 6) Στο λογαριασμό «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνονται υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση ποσού 789.000 ευρώ. Έτσι ο λογαριασμός «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» εμφανίζεται αυξημένος 

κατά 789.000 ευρώ και οι «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» ισόποσα μειωμένες. 7) Σε προηγούμενες χρήσεις δεν έχουν 

λογιστικοποιηθεί έσοδα συνολικού ποσού ευρώ 248.000 περίπου, εκ των οποίων ποσό ευρώ 192.000 περίπου 

εμφανίζεται στο λογαριασμό του παθητικού «Λοιπές υποχρεώσεις». Έτσι, τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και 

τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται μειωμένα κατά 248.000 ευρώ περίπου. 8) Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη 

ποσού ευρώ 205.000 για την κάλυψη ζημίας από αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας, με συνέπεια οι προβλέψεις να 

εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες ενώ τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται 

ισόποσα αυξημένα. 9) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις 2012-2017, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οι φορολογικές 

αξιώσεις του Δημοσίου από φορολογικές υποχρεώσεις  έχουν παραγραφεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έως 

και το έτος 2011.  Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων 2012-2017 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 αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από 

τον έλεγχο μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης 

που τυχόν απαιτείται. 10) Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη 

συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι 

σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη 



                                                                         ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ 2016-2017 
 

 11

ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει την 

δραστηριότητά της.  11) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 και ως εκ τούτου επιβάλλεται η 

εταιρεία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού. 12) Σύμφωνα 

με την υπ' αριθμ.32503/11.11.2011 απόφαση του Πολυμελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επικυρώθηκε η από 

28/07/2011 συμφωνία συνδιαλλαγής μεταξύ της «ΚΑΕ ΠΑΟΚ» και των συμβληθέντων πιστωτών της με συνέπεια η 

εταιρεία να υπαχθεί στο άρθρο 99 του Ν. 3588/2007. Από την συνδιαλλαγή αυτή, σε προηγούμενη χρήση, διαγράφησαν 

υποχρεώσεις προμηθευτών και πιστωτών συνολικού ποσού ευρώ 1.006.660,80 το οποίο εμφανίζονταν στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και συγκεκριμένα στο λογαριασμό «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα». Όπως 

αναφέρουμε και στην έκθεση ελέγχου της προηγούμενης χρήσης, οι όροι της συμφωνίας συνδιαλλαγής, μέχρι την 

ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης μας, εξυπηρετούνται με καθυστέρηση με συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο 

η εταιρεία να εκπέσει από την προστασία του άρθρου 99 του ΠτΚ. 13) Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, 

σχετικά με την παρακολούθηση των οικονομικών λειτουργιών της (παρακολούθηση παγίων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων, 

εσόδων, εξόδων) έχει βελτιωθεί σημαντικά, πλην όμως χρίζει περαιτέρω βελτίωση έτσι ώστε αφ΄ ενός να έχουμε άμεση 

και ορθολογική λογιστική ενημέρωση των βιβλίων της εταιρείας και αφ΄ ετέρου να εξασφαλίζεται πλήρως η 

διαχειριστική τάξη των οικονομικών συναλλαγών  της.  

Αρνητική γνώμη Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 

‘Βάση για Αρνητική Γνώμη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 30 Ιουνίου 2017 και τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα. 

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 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30/06/2017.  

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 
         Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- 
          Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 
          Λεωφ. Μεσογείων 396, 15341      
          Αγ. Παρασκευή,  Αθήνα 
          Α.Μ./ΣΟΕΛ:  174 

      
  Αθήνα, 8/12/2017 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 
 
 

Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη 
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 23811 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2017 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/06/2017 30/06/2016 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώματα πάγια     
Ακίνητα 6.1 2.207,02 2.352,29 
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 175.489,45 68.881,51 

Σύνολο 177.696,47 71.233,80 

      
Άυλα πάγια στοιχεία     
Λοιπά άυλα 6.2 0,07 0,07 
Έξοδα μεταγραφών & ανανέων. συμβολαίων καλαθοσφαιριστών 6.2 455.387,08 403.971,79 

Σύνολο 455.387,15 403.971,86 

      
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     
Δάνεια και απαιτήσεις 4.256,43 66.945,00 
Σύνολο 4.256,43 66.945,00 
      
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 637.340,05 542.150,66 
      
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     
Εμπορικές απαιτήσεις 263.769,72 213.081,18 
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 70.796,99 0,00 
Λοιπές απαιτήσεις 989.744,54 919.904,79 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16.224,35 12.010,45 
Σύνολο 1.340.535,60 1.144.996,42 
      
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.340.535,60 1.144.996,42 
      
Σύνολο Ενεργητικού   1.977.875,65 1.687.147,08 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 30/06/2017 30/06/2016 
Καθαρή θέση       
Καταβλημένα κεφάλαια       
Κεφάλαιο 1.051.950,00 1.051.950,00 
Υπέρ το άρτιο   4.638,88 4.638,88 
Σύνολο   1.056.588,88 1.056.588,88 
        
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   145.000,00 145.000,00 
Αποτελέσματα εις νέο   (4.484.469,66) (4.450.685,47) 
Σύνολο   (4.339.469,66) (4.305.685,47) 
Σύνολο καθαρής θέσης   (3.282.880,78) (3.249.096,59) 
        
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.1.1 2.135.542,57 1.450.124,24 
Σύνολο   2.135.542,57 1.450.124,24 
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Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Εμπορικές υποχρεώσεις 8.2.1 1.024.852,24 872.239,77 
Λοιποί φόροι και τέλη 528.592,46 467.999,20 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 184.069,35 136.186,12 
Λοιπές υποχρεώσεις 8.2.2 1.387.699,81 1.966.694,34 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 43.000,00 
Σύνολο 3.125.213,86 3.486.119,43 
        
Σύνολο Υποχρεώσεων   5.260.756,43 4.936.243,67 
        
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων   1.977.875,65 1.687.147,08 

     
 
 
 
 
 
 

   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
    

  Σημ. 
01/07/2016-
30/06/2017 

01/07/2015-
30/06/2016 

        
Κύκλος εργασιών  9 1.426.224,69 1.176.077,83 
Κόστος πωλήσεων 9 -1.242.611,69 -1.027.526,22 
Μικτά κέρδη 183.613,00 148.551,61 
      
Λοιπά συνήθη έσοδα 1.369,50 0,00 
      
Έξοδα διοίκησης 9 -122.975,29 -248.341,32 
Έξοδα διάθεσης 9 -108.214,61 -217.354,59 
Λοιπά έξοδα και ζημίες 9 -184.275,86 -389.151,24 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 212.670,02 281.274,29 
Αποτέλεσμα (ζημιές) προ τόκων και φόρων -17.813,24 -425.021,25 
      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 364,85 334,38 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -16.335,80 -3.031,32 
Αποτέλεσμα (ζημιές) προ φόρων   -33.784,19 -427.718,19 
        
Φόροι εισοδήματος   0,00 0,00 
        
Αποτέλεσμα (Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους   -33.784,19 -427.718,19 
 

     Η εταιρία στην κλειομένη χρήση πραγματοποίησε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών της με 

συνέπεια την αναπροσαρμογή των κατανομών των δαπανών της Λειτουργίας Διάθεσης και Διοικητικής Λειτουργίας. 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της 30ης Ιουνίου 2017 
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία:  ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.7.2016 - 30.06.2017 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Αντ. Τρίτση 12 Πυλαία Θεσσαλονίκης  

         ε) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56205/06/Β/04/3, ΓΕ.ΜΗ.: 43793606000 

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

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μικρή 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.  

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

Η εταιρεία  έχει  ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ. 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών 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 εύλογοι 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, την απομείωση των 
ενσώματων παγίων, την απομείωση των αποθεμάτων, την απομείωση των απαιτήσεων και τις προβλέψεις. 

 

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 
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α) Αρχική καταχώριση 

         Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται 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, 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 δεν 
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 τα 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 βάση το άρθρο 24 του Ν.4172/2013 με την σταθερή 
μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και 
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός: 

10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%) 

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά: 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%) 
 Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ.: 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%) 
 Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός: 5 έτη (συντελεστής απόσβεσης 20%) 
 Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης: 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%) 

 

Ζημία απομειώσεως καταχωρείται 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 καταχωρείται 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.  

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 
τους με τη χρήση ενός πραγματικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την 
διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.  

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, λογισμικά προγράμματα, 
εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα και έξοδα μεταγραφών & ανανέωσης συμβολαίων καλαθοσφαριστών.  
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Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων 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 
καλαθοσφαριστών κεφαλαιοποιούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία και αφορούν συνολικά κόστη μεταγραφής και 
ανανέωσης συμβολαίων.  

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 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 (συντελεστής απόσβεσης 20%). 

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής, υπόκεινται 
όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Οι αποσβέσεις των καλαθοσφαιριστών υπολογίζονται, σύμφωνα με τη λογιστική οδηγία της ΕΛΤΕ με αρ.πρωτ. 
9ΕΞ/20.1.2017 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 επαγγελματιών και φόροι. 
 

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 η γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες 
απομειώσεως καταχωρούνται 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 
τη συμμετοχή , στην επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

Η εταιρεία δεν έχει καμία συμμετοχή 

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται 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 
κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά 



                                                                         ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ 2016-2017 
 

 17

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 καταχωρούνται 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.  

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, καταχωρούνται 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.  

           Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να 
έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του 
κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο της 



                                                                         ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ 2016-2017 
 

 18

μέσης ετήσιας σταθμικής τιμής αγοράς, η οποία ακολουθείται πάγια. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρείται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε 
ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

Η εταιρεία δεν διαχειρίστηκε αποθέματα στην κλειόμενη χρήση. 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρούνται 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 καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 
αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού 
που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.7. 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 με τη σταθερή μέθοδο. 

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 καταχωρούνται 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.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται 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, που προκύπτουν από 
προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία 
ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην 
περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα 
εισπραχθούν. 
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα 
της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, 
στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που 
επιχορηγήθηκε. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που 
εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι 
κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα 
επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 

Η εταιρεία δεν διαχειρίζεται κρατικές επιχορηγήσεις. 

3.1.11. 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 KΑΕ 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 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

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

3.1.13. 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. 

3.1.14. 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 χρηματοοικονομικών 
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. 
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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, καταχωρούνται 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 δεν 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. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρούνται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων 
των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 01/07/2016-30/06/2017 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

 

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. 

 
6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Περιγραφή Αξία Κτήσης Προσθήκες Αξία Κτήσης 
 

Αποσβ. Αποσβέσ Σύνολο Υπολ. Αξία 

Παγίου την 30/06/16 Χρήσης 30/06/2017 
 

30/06/16 Χρήσης 
Αποσβέσεων 

30/06/17 
την 

30/06/17 
Κτίρια και 

Τεχνικά εργα 3.631,80 0,00 3.631,80 1.279,51 145.27 1.424,79 2.207,01 

Έπιπλα & 
λοιπός εξοπλ. 131.605,18 124.194,64 255.799,82 62.723,67 17.586,70 80.310,37 175.489,45 

Σύνολο 135.236,98 124.194,64 259.431,62 64.003,18 17.731,97 81.735,15 177.696,47 
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Έξοδα εγκατάστασης 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΛΟΓ/ΜΟΥ 

Αξία Κτήσης 
την 30/06/16 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

Αξία κτήσης 
την 

30/06/2017 

 
Σύν. αποσβ. 
30/06/2016 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒ.ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

Υπολ.Αξία 
την 

30/06/2017 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 

30.000,00 0,00 30.000,00 29.999,99 
 
 

0,00 29.999,99 0,01 

ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 
& ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ 

101.800,20 0,00 101.800,20 101.800,16 
 
 

0,00 101.800,16 0.04 

ΕΞΟΔΑ 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣ
ΕΩΣ 

850,00 0,00 850,00 849,99 
 
 

0,00 849,99 0,01 

 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

299,72 0,00 0,01 299,71 0,00 299,71 0,01 

ΣΥΝΟΛΟ  132.949,92 0,00 132.949,92 
 

132.949,85 0,00 132.949,85 0,07 

 
 
- Ασώματες ακινητοποιήσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ 

Αξία Κτήσης 
την 

30/06/16 

Προσθήκες 
/ 

Μεταφορές 
/ Μειώσεις 

χρήσης  

Αξία κτήσης 
την 

30/06/2017 

Σύνολο 
Αποσβ. 

30/06/16 

Αποσβέσεις 

/ μεταφορές 

/ μειώσεις 

αποσβ 

χρήσης  

Σύνολο 
Αποσβέσεων 

30/06/17 

Υπολ.Αξία 
την 

30/06/2017 
 
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΓΡ. & ΑΝΑΝ. ΣΥΜΒ. 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

 
1.072.903,23 

 

   
+349.793,70 
-668.931,44 753.765,49 668.931,44 +298.378,41 

-668.931,44 298.378,41 455.387,08 

ΣΥΝΟΛΟ 1.072.903,23 -319.137,74 753.765,49 
 

668.931,44 
 

-370.553,03 
 

298.378,41 
 

455.387,08 

 
 
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την αποτίμηση στην εύλογη αξία. 
 
8. Υποχρεώσεις 
8.1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
8.1.1 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 30/06/2017 30/06/2016 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους 1.335.695,07 548.000,00 
Φόροι – Τέλη προηγουμένων 547.847,50 683.317,16 
Υποχρεώσεις προς καλαθοσφαριστές 252.000,00 218.807,08 
Σύνολο 2.135.542,57 1.450.124,24 
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Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους περιλαμβάνουν δάνεια που έλαβε η εταιρεία από την εταιρεία Dimera. 

8.2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
8.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 30/06/2017 30/06/2016 

Προμηθευτές  1.015.903,64 859.239,77 
Γραμμάτια & Επιταγές πληρωτέες 8.948,60 13.000,00 
Σύνολο 1.024.852,24 872.239,77 
 

8.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Λοιπές υποχρεώσεις 30/06/2017 30/06/2016 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους 0,00 529.000,00 
Προκαταβολές πελατών 345.691,77 312.506,83 
Αποδοχές προσωπικού-καλαθοσφαιριστών 605.780,84 558.661,85 
Δικαιούχοι αμοιβών 231.086,79 413.825,35 
Λοιποί πιστωτές 205.140,41 152.700,31 
Σύνολο 1.387.699,81 1.966.694,34 
 
9. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 30/06/2017 30/06/2016 

Έσοδα αγώνων εκτός έδρας 98.204,08 116.610,55 
Έσοδα από εισιτήρια διαρκείας 53.903,52 71.785,49 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 1.274.117,09 987.681,79 
Σύνολο 1.426.224,69 1.176.077,83 
 
 

Κόστος παροχής υπηρεσιών 30/06/2017 30/06/2016 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 226.682,28 233.689,50 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 116.014,59 133.953,34 

Παροχές τρίτων 273.294,32 166.144,11 

Φόροι – Τέλη 22.248,00 47.851,96 

Διάφορα έξοδα 305.994,11 175.027,62 

Αποσβέσεις 298.378,41 270.859,71 

Σύνολο 1.242.611,69 1.027.526,22 
 

Έξοδα διοίκησης 30/06/2017 30/06/2016 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 14.326,43 7.623,46 

Παροχές τρίτων 36.229,82 33.811,77 
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Έξοδα διοίκησης 30/06/2017 30/06/2016 

Φόροι – Τέλη 3.040,00 6.080,28 

Διάφορα έξοδα 51.647,07 105.016,57 

Αποσβέσεις 17.731,97 95.809,24 

Σύνολο 122.975,29 248.341,32 
 
 

Έξοδα διάθεσης 30/06/2017 30/06/2016 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 85.715,13 88.164,22 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 0,00 

Παροχές τρίτων 7.226,73 14.602,37 

Φόροι – Τέλη 2.522,00 5.882,71 

Διάφορα έξοδα 12.750,75 70.011,05 

Αποσβέσεις 0,00 38.694,24 

Σύνολο 108.214,61 217.354,59 
 

Λοιπά έξοδα 30/06/2017 30/06/2016 

Φορολογικά πρόστιμα κα προσαυξήσεις 46.471,10 48.119,95 

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 31.039,65 525,01 
Φόροι έκτακτοι 45.698,02 3.527,93 
Λοιπά έκτακτα έξοδα 24.993,20 27.894,72 
Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 36.073,89 309.083,63 

Σύνολο 184.275,86 389.151,24 
 
10. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
 
           Δεν υπάρχουν τόκοι που στη διάρκεια της περιόδου να ενσωματωθούν στην αξία κατασκευαζόμενου κτιρίου. 
 
 
11. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  30/06/2017 30/06/2016 

Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό 14 11 

Καλαθοσφαιριστές 19 13 

Σύνολο 33 24 

 

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

  30/06/2017 30/06/2016 

Μισθοί και ημερομίσθια 230.830,16 239.714,64 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 52.977,98 49.166,10 
Λοιπές παροχές προσωπικού 26.680,30 32.972,98 
Αποζημίωση προσωπικού λόγω απόλυσης 1.908,97 0,00 
Σύνολο 312.397,41 321.853,72 
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11.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Δεν έχουν χορηγηθεί. 

 
12. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον 
ισολογισμό 
 
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
Δεν υπάρχουν 

β) Εγγυήσεις 
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή ποσού € 100.000 προς την Επιτροπή Επαγγελματικού 
Αθλητισμού. 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2011-2012, 2012-2013, 2013-2015, 2015-2016 & 2016-
2017 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων 
φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού 
ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.  

Επιπλέον, κατά την 30/06/2017 υφίσταντο φορολογικές υποχρεώσεις ύψους 725.212,97€ οι οποίες βρίσκονταν 
σε αναστολή λόγω ρυθμίσεων που είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες χρήσεις (Ν.3606/07). 

Σημειώνουμε ότι, κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξυπηρετήθηκαν οι 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις, διαγράφηκαν και έτσι δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να καταλογισθούν σε βάρος της εταιρίας με 
τις ανάλογες προσαυξήσεις. 
 

 
Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2017 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & 
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