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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

  
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
 

         Ανακοινώνεται ότι την 12.04.2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό 

Γ.Ε.ΜΗ.  29315814000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 58903) σύμφωνα με την οποία: 

 
Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης  1723164  οι εγκεκριμένες με την από 03.02.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων, οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το 

πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2017  έως 30.06.2018.   

   
Β)  Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης  1723165  η από 03.02.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.07.2018 

έως 30.06.2019 η Ελεγκτική Εταιρεία «I & G AUDIT - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.» με Αριθμό Φορέα ΕΛΤΕ 

51 και ειδικότερα ορίσθηκαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Ιωάννης Αρκούλης του Μιχαήλ με Αριθμό 

Φορέα ΕΛΤΕ 2267 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής o κ. Βισβίκης Γεώργιος του Ιωάννη  με 

Αριθμό Φορέα ΕΛΤΕ 2121. 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των 

ελεγκτών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. 

                                                                              

                                                         Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

             

                                                                                                              Δημήτριος Φούντας                   

 

mailto:ketentzian@gge.gr
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1. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 

2018 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01/07/2017 - 30/06/2018) 
 
Υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
για τη χρήση 1/7/2017 - 30/6/2018 καθώς επίσης και την Έκθεση Πεπραγμένων της χρήσεως και 
παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του Ν.4308/2014. Όλα τα στοιχεία του 
ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην περίοδο αναγνωρίζονται 
στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου. Η Εταιρεία ανήκει στις «Μεσαίες» 
οντότητες του Ν.4308/2014. 
 
Σημειώνεται ότι η κλειόμενη χρήση είναι η τρίτη κατά την οποία οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται βάσει των διατάξεων των ΕΛΠ του Ν.4308/2014.  
 

Εξέλιξη των εργασιών 

Ο κύκλος των εργασιών από την δραστηριότητα της Εταιρείας ανήλθε σε € 2.740.295,44 και 
προήλθε από έσοδα από αγώνες κατά € 191.696,70, έσοδα από τηλεοπτικές μεταδόσεις                       
αγώνων € 1.418.598,74 και έσοδα από παραχώρηση  ποδοσφαιριστών κατά € 1.130.000,00. Σε 
σύγκριση με τον κύκλο εργασιών της προηγούμενης χρήσεως € 2.290.609,57 υπήρξε αύξηση της 
τάξεως των € 449.685,87, ήτοι ποσοστό 19,63%. 
 
Όπως προαναφέρθηκε τα έσοδα από παραχώρηση ποδοσφαιριστών ανήλθαν στην κλειόμενη 
χρήση σε € 1.130.000,00 (αφορά την πώληση του ποδοσφαιριστή DONNARUMMA ANTONIO στην 
ιταλική ομάδα ASSOCIAZIONE CALCIO MILAN S.P.A. έναντι ποσού € 930.000,00 και του 
ποδοσφαιριστή SILVA DE ALMEIDA IGOR στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έναντι ποσού € 200.000,00) 
έναντι ποσού € 700.000,00 κατά την προηγούμενη χρήση (αφορούσε την πώληση του 
ποδοσφαιριστή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ). 
 
Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν σε € 794.199,01, έναντι ποσού € 1.460.163,67 κατά την 
προηγούμενη χρήση (παρουσίασαν μείωση 45,61%).  
 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € 1.318.225,32 και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
σε € 61.234,16 και συνολικά ανήλθαν σε € 1.379.459,48. Τα αντίστοιχα κονδύλια της 
προηγούμενης χρήσεως ανέρχονταν σε € 1.367.600,42 και € 66.572,30 (συνολικά ανήλθαν σε                   
€ 1.434.172,72). 
 
Η Εταιρεία διενήργησε αποσβέσεις στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία για το χρονικό διάστημα 
1/7/2017 - 30/6/2018 βάσει των συντελεστών του Νόμου 4172/2013 ύψους € 313.522,85 (έναντι         
€ 425.975,42 της προηγούμενης χρήσεως). 
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Τα αποτελέσματα (ζημίες) προ φόρων της κλειόμενης χρήσεως ανέρχονται σε € (2.179.422,17), 
ενώ στην προηγούμενη χρήση ήταν, επίσης, ζημιογόνα και ανήλθαν σε € (2.116.954,29), τα 
οποία συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 235.639,69 
διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 30.6.2018 ύψους € (1.943.782,48). 
 
Η πορεία της Εταιρείας κατά την 12η εταιρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική 
κρίση που επικρατεί στην αγορά τα τελευταία έτη, κρίνεται ικανοποιητική. Επίσης η Εταιρεία έχει 
ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση διότι έχει θετικά Ίδια Κεφάλαια ύψους € 959.656,69, ενώ 
έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.  
 
Οικονομική θέση της Εταιρείας 

Όπως προαναφέρθηκε, η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 30/6/2018 κρίνεται 
ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία (λόγω της οικονομικής 
κρίσης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια).  
 
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30/6/2018 ανέρχονται σε ποσό € 959.656,69 έναντι ποσού                         
€ 2.032.078,86 κατά την 30/6/2017 (παρουσίασαν μείωση 52,77%). 
 
Κατά την 30/6/2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 91.500 ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης, ενώ το ύψος του ανέρχεται σε € 2.745.000,00. Το 
κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο εν λόγω ύψος εντός της κλειόμενης χρήσεως ύστερα από: α) την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 672.000,00, που έγινε με την από 
31/12/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ (με την έκδοση 22.400 νέων 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης) και β) την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου κατά το ποσό των € 435.000,00, που έγινε με την από 29/6/2018 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ (με την έκδοση 14.500 νέων ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης). 

 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 1/7/2017-30/6/2018 και 
1/7/2016-30/6/2017 έχουν ως εξής: 
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

30/6/2018 30/6/2017

ΠΟΣΑ ΣΕ € % ΠΟΣΑ ΣΕ € %

1 Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.788.114,09 73,33% 2.223.445,37 66,69%

Σύνολο ενεργητικού 2.438.540,93 3.334.033,30

2 Πάγιο ενεργητικό 650.426,84 26,67% 1.110.587,93 33,31%

Σύνολο ενεργητικού 2.438.540,93 3.334.033,30

3 Ίδια κεφάλαια 959.656,69 66,43% 2.032.078,86 159,55%

Σύνολο υποχρεώσεων 1.444.636,01 1.273.615,04

4 Σύνολο υποχρεώσεων 1.444.636,01 59,24% 1.273.615,04 38,20%

Σύνολο παθητικού 2.438.540,93 3.334.033,30

5 Ίδια κεφάλαια 959.656,69 39,35% 2.032.078,86 60,95%

Σύνολο παθητικού 2.438.540,93 3.334.033,30

6 Ίδια κεφάλαια 959.656,69 147,54% 2.032.078,86 182,97%

Πάγιο ενεργητικό 650.426,84 1.110.587,93

7 Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.788.114,09 123,78% 2.223.445,37 174,58%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.444.636,01 1.273.615,04

8 Κεφάλαιο κινήσεως 343.478,08 19,21% 949.830,33 42,72%

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.788.114,09 2.223.445,37

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).

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 

και πάγιο ενεργητικό.

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την  εξάρτηση της Εταιρείας από ξένα και ίδια κεφάλαια. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από 

τα Ίδια Κεφάλαια.

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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ΠΟΣΑ ΣΕ € % ΠΟΣΑ ΣΕ € %

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -2.179.422,17 -79,53% -2.116.954,29 -92,42%

Κύκλος εργασιών (Εσοδα από αγώνες και από 

παραχώρηση ποδοσφαιριστών) 2.740.295,44
2.290.609,57

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -2.179.422,17 -59,92% -2.116.954,29 -56,37%

Σύνολο εσόδων 3.637.461,96 3.755.568,11

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -2.179.422,17 -227,10% -2.116.954,29 -104,18%

Ίδια κεφάλαια 959.656,69 2.032.078,86

Μικτά αποτελέσματα χρήσεως -1.493.808,55 -54,51% -1.996.291,03 -87,15%

Κύκλος εργασιών (Εσοδα από αγώνες και από 

παραχώρηση ποδοσφαιριστών) 2.740.295,44
2.290.609,57

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

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού αποτελέσματος επί των πωλήσεων 

της εταιρείας.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

1/7/2017-30/6/2018 1/7/2016-30/6/2017

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τον κύκλο 

εργασιών.

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

έσοδα.

 
 

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι 

Η Διοίκηση της Εταιρείας προβλέπει ότι η πορεία των εργασιών της θα διαμορφωθεί για τη χρήση 
1/7/2018-30/6/2019 σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με αυτά της χρήσεως 1/7/2017-30/6/2018, 
παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εξαιτίας της οικονομικής κρίσεως.  
 
Στόχος της Διοίκησης της Εταιρείας για την επόμενη (και όχι μόνο) χρήση είναι η όσο το δυνατόν 
καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού ποδοσφαιριστών που διαθέτει (τόσο στην πρώτη ομάδα όσο 
και στα τμήματα υποδομής) και η περαιτέρω βελτίωσή του (παρέχοντάς του όλες τις απαραίτητες 
συνθήκες), φτιάχνοντας μία νεανική αλλά και ταυτόχρονα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, η οποία 
θα πετυχαίνει τους αγωνιστικούς της στόχους, θα ξανακερδίσει τη συμμετοχή της στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα προσφέρει όμορφο θέαμα στους φιλάθλους της. Η Διοίκηση θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της και εκτιμά ότι, με τον 
τρόπο αυτό, θα αυξήσει περαιτέρω τα έσοδα από εισιτήρια στους αγώνες της ομάδας, θα 
επιτύχει ακόμη καλύτερες εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς και διαφημιστές και θα αποκομίσει 
οικονομικά οφέλη τόσο μέσω της ενδεχόμενης πώλησης των δικαιωμάτων τους σε άλλες ομάδες 
όσο και μέσω της καταβολής μικρότερων ποσών για την απόκτηση  νέων ποδοσφαιριστών.  
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Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Δεν υπάρχουν. 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει. 

 
Ιδιόκτητα ακίνητα  

Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα. 

 
Υποκαταστήματα 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 
 
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων - Ανάλυση της Έκθεσης της Εταιρείας σε 

κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων.  
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 
συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο κίνδυνος ρευστότητας. 
 
Αυτή η σημείωση παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε καθέναν από τους 
ανωτέρω  κινδύνους και για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζει για την επιμέτρηση και την διαχείριση του κινδύνου. 
 
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται 
και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης 
κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα 
σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που 
παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 
Είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει τους εν λόγω κινδύνους, οι οποίοι 
αναλύονται κατωτέρω:  

 
Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημιάς για την Εταιρεία σε περίπτωση 
που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις της 
Εταιρείας από τους πελάτες της ενώ η έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από 
τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη.  
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών αλλά 
εκτιμάται ότι δεν είναι σημαντικός. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από 
διαφημίσεις και χορηγίες, από τη SUPERLEAGUE καθώς και από άλλες ΠΑΕ (από την πώληση 
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δικαιωμάτων ποδοσφαιριστών σε αυτές) και εκτιμάται ότι υπάρχει διασπορά του πιστωτικού 
κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε διαρκή βάση από 
το Διοικητικό Συμβούλιο και όποτε κρίνεται απαραίτητο σχηματίζονται σχετικές προβλέψεις για 
ενδεχόμενη μη ρευστοποίηση απαιτήσεων. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο, διότι το σύνολο των συναλλαγών της 
διενεργείται σε ευρώ. 
                                    
Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίων διότι τα έσοδα της και οι λειτουργικές της 
ταμειακές ροές είναι ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά και έχει 
μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.  
 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία 
για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ότι θα 
έχει πάντα αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν κάτω 
από συνήθεις, αλλά και στις περισσότερες δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίστανται μη 
αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη της Εταιρείας. 
 
Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για 
περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και σε μηνιαία βάση κυλιόμενη 
πρόβλεψη ενός μήνα, ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να 
καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών της.  
 
Οι λογιστικές αρχές 

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσεως 1/7/2017-30/6/2018 και του Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων χρήσεως, εφαρμόστηκε η εξής βασική λογιστική αρχή σχετικά με την αποτίμηση 
των παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση το άρθρο 24 του Ν.4172/2013. 
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Προτεινόμενη Διανομή Αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα (ζημίες) μετά φόρων της κλειόμενης χρήσεως ανέρχονται σε € (2.179.422,17), 
τα οποία συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 235.639,69 
διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 30.6.2018  ύψους € (1.943.782,48).  
 
Συνεπώς, λόγω της ύπαρξης του προαναφερθέντος υπολοίπου ζημιών εις νέο κατά την 
30.6.2018, δεν είναι εφικτή η διανομή κερδών στην κλειόμενη χρήση.  
 
Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα 
Σημειώνεται ότι δεν προκύπτουν περιβαλλοντικά θέματα ή επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την 
ασφάλεια από την λειτουργία της Εταιρείας. 
 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευαισθησίας πραγματοποιούνται σχετικές ενέργειες ενημέρωσης 
ή και συμμετοχής σε δράσεις που πραγματοποιούν κοινωνικοί φορείς. Μία από αυτές τις 
ενέργειες είναι και η ανακύκλωση του χαρτιού και του πλαστικού που πραγματοποιείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα η Εταιρεία προσπαθεί να μειώσει την άσκοπη κατανάλωση 
ενέργειας αντικαθιστώντας, όποτε κρίνεται απαραίτητο, παλαιότερο με νέο εξοπλισμό και 
ελέγχοντας σε τακτική βάση το σύστημα κλιματισμού στους χώρους εργασίας. 
 
Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα η Εταιρεία έχει ως βασικό άξονα, το σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ίση μεταχείριση στην απασχόληση. Θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό της 
αποτελεί το βασικότερο παράγοντα της εξέλιξής της και επενδύει σε αυτό, φροντίζοντας για τη 
συστηματική επιμόρφωσή του και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για προαγωγές και επαγγελματική 
σταδιοδρομία. Παράλληλα εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης κάθε 
εργαζομένου της.  
 
Τέλος, η Εταιρεία διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το σύνολο των 
εργαζομένων της στο οποίο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.  
 

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 
Μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως (30/6/2018) και μέχρι την ημέρα της σύνταξης της 
παρούσας έκθεσης δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που θα έπρεπε να αναφερθεί στην 
παρούσα έκθεση και η όλη πορεία των εργασιών της Εταιρείας βαίνει ομαλά. 
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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε: 
1. Να εγκρίνετε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ» για 
τη χρήση 1/7/2017-30/6/2018 (τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, την Κατάσταση 
Μεταβολών Καθαρής Θέσης και το Προσάρτημα-Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων). 
2. Να εγκρίνετε την διάθεση των Αποτελεσμάτων της χρήσεως. 
3. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 
1/7/2017-30/6/2018 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. 
4. Να διορίσετε ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο της χρήσεως 2018 (1/7/2018-30/6/2019). 
  

 

Τρίπολη, 29 Ιανουαρίου 2019 

 
Ακριβές αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α.Δ.Τ.: ΑΜ 328582     
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2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας «AΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας 
«AΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης 
Ιουνίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας «AΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ» κατά την 30η Ιουνίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 
2725/1999.   

Βάση Γνώμης 

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 Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 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 οικονομικών 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 τη 
γνώμη μας. 

Άλλες Πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά 
στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
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Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες 
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που 
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις 
εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε 
αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν 
έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 2725/1999, όπως 
και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών 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. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 
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 οικονομικές 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 
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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 την 
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 οικονομικών 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 οικονομικών 
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. 

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 K.N. 2190/1920 και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 30/6/2018. 
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη 
Εταιρεία «AΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
        Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 
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3. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της “ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ” 

 της 30ης Ιουνίου 2018 
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ 
  

 
 

Σημείωση 30.6.2018 30.6.2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 6.4.1 242.513,86 314.290,64

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.4.1 32.327,46 44.999,27

Λοιπός εξοπλισμός 6.4.1 329.456,25 377.709,17

Σύνολο 604.297,57 736.999,08

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 6.4.1 40.419,14 367.878,72

Σύνολο 40.419,14 367.878,72

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

υπό κατασκευή
6.4.2

3.710,13 3.710,13

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά 6.4.3 2.000,00 2.000,00

Σύνολο 5.710,13 5.710,13

Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 650.426,84 1.110.587,93

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 6.4.4 917.114,22 755.453,70

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 6.4.5 323.856,74 46.631,51

Λοιπές απαιτήσεις 6.4.6 236.629,79 1.118.711,84

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00

Προπληρωμένα έξοδα 6.4.7 253.763,92 177.440,37

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.4.8 56.749,42 125.207,95

Σύνολο 1.788.114,09 2.223.445,37

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.788.114,09 2.223.445,37

Σύνολο ενεργητικού 2.438.540,93 3.334.033,30  
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Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 6.4.9 2.745.000,00 1.638.000,00

Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00

Σύνολο 2.745.000,00 1.638.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 6.4.10 158.439,17 158.439,17

Αφορολόγητα αποθεματικά 6.4.10 0,00 0,00

Αποτελέσματα εις νέο 6.4.11 -1.943.782,48 235.639,69

Σύνολο -1.785.343,31 394.078,86

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00

Σύνολο καθαρής θέσης 6.4.12 959.656,69 2.032.078,86

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 6.4.13 34.248,23 28.339,40

Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00

Σύνολο 34.248,23 28.339,40

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 0,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 6.4.14 460.449,14 264.150,29

Φόρος εισοδήματος 6.4.15 0,00 180.000,00

Λοιποί φόροι και τέλη 6.4.16 82.277,38 136.657,90

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 6.4.17 76.972,93 25.153,90

Λοιπές υποχρεώσεις 6.4.18 353.813,60 490.447,93

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 6.4.19 38.729,73 11.491,81

Έσοδα επόμενων χρήσεων 6.4.20 432.393,23 165.713,21

Σύνολο 1.444.636,01 1.273.615,04

Σύνολο υποχρεώσεων 1.444.636,01 1.273.615,04

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων
2.438.540,93 3.334.033,30
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4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της “ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ”  

της χρήσεως 1/7/2017 – 30/6/2018   
 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ 
  
 
 
 

Σημείωση 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 6.4.21 2.740.295,44 2.290.609,57

Κόστος πωλήσεων (Κόστος λειτουργίας ποδοσφαιρικού 
τμήματος)

6.4.25 -4.234.103,99 -4.286.900,60

Μικτό αποτέλεσμα -1.493.808,55 -1.996.291,03

Λοιπά συνήθη έσοδα 6.4.22 794.199,01 1.460.163,67

-699.609,54 -536.127,36

Έξοδα διοίκησης 6.4.25 -1.318.225,32 -1.367.600,42

Έξοδα διάθεσης 6.4.25 -61.234,16 -66.572,30

Λοιπά έξοδα και ζημιές 6.4.26 -189.204,29 -134.669,04

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων

6.4.27 0,00 -4.461,03

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή 
ευκαιρίας

0,00 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 6.4.23 102.967,51 4.794,87

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -2.165.305,80 -2.104.635,28

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.4.24 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.4.28 -14.116,37 -12.319,01

Αποτέλεσμα προ φόρων 6.4.29 -2.179.422,17 -2.116.954,29

Φόροι εισοδήματος 6.4.30 0,00 -18.270,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 6.4.31 -2.179.422,17 -2.135.224,29
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5. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης της “ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ”  

της χρήσεως 1/7/2017 – 30/6/2018   
 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ 
  
 
 

Κεφάλαιο
Καταθέσεις 

Ιδιοκτητών

Αποθεματικά 

νόμων και κατ/κού

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 01.07.2016 1.638.000,00 0,00 61.730,85 0,00 2.467.572,30 4.167.303,15

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και 
διόρθωση λαθών

0,00

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00

Εσωτερικές μεταφορές 96.708,32 -96.708,32 0,00

Διανομές μερισμάτων 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 1.7.2016-30.6.2017 -2.135.224,29  -2.135.224,29  

Υπόλοιπο 30.06.2017 1.638.000,00 0,00 158.439,17 0,00 235.639,69 2.032.078,86

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 1.107.000,00 1.107.000,00

Εσωτερικές μεταφορές 0,00

Διανομές μερισμάτων 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 1.7.2017-30.6.2018 -2.179.422,17 -2.179.422,17

Υπόλοιπο 30.06.2018 2.745.000,00 0,00 158.439,17 0,00 -1.943.782,48 959.656,69  
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6. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της “ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ” της 30ης Ιουνίου 2018 
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 
6.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 
 
α) Επωνυμία: ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ 

 
β) Νομικός τύπος: Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία. 

 
γ) Περίοδος αναφοράς: 1/7/2017 – 30/6/2018 

 
δ) Διεύθυνση της έδρας: Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, ΤΚ 22132 

 
ε) Αρ. Μ.Α.Ε. 58903/06/Β/05/4 
 
στ) ΓΕ.ΜΗ.: 029315814000 
 
ζ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για 
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς δεν υφίστανται παράγοντες που να 
θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της. 
 
η) Η Εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση. 

 
θ) Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων. 

 
ι) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), Ν. 4308/2014. 

 
κ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

 
λ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί. 
 
Σημειώνεται ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 29.1.2019. 
 
6.2 Προοπτική της Εταιρείας 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την προοπτική της Εταιρείας 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  
 
Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της οικονομικής 
κρίσης που επικρατούν στην ελληνική αγορά, κρίνεται ικανοποιητική. Στόχος της Διοίκησης της 
Εταιρείας για την επόμενη (και όχι μόνο) χρήση είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του 
δυναμικού ποδοσφαιριστών που διαθέτει (τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στα τμήματα 
υποδομής) και η περαιτέρω βελτίωσή του (παρέχοντάς του όλες τις απαραίτητες συνθήκες), 
φτιάχνοντας μία νεανική αλλά και ταυτόχρονα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, η οποία θα πετυχαίνει 
τους αγωνιστικούς της στόχους, θα ξανακερδίσει τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις και θα προσφέρει όμορφο θέαμα στους φιλάθλους της. Η Διοίκηση θα καταβάλλει 
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κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της και εκτιμά ότι, με τον τρόπο αυτό, θα 
αυξήσει περαιτέρω τα έσοδα από εισιτήρια στους αγώνες της ομάδας, θα επιτύχει ακόμη 
καλύτερες εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς και διαφημιστές και θα αποκομίσει οικονομικά 
οφέλη τόσο μέσω της ενδεχόμενης πώλησης των δικαιωμάτων τους σε άλλες ομάδες όσο και 
μέσω της καταβολής μικρότερων ποσών για την απόκτηση νέων ποδοσφαιριστών.  
 
6.3 Σύνοψη Λογιστικών Αρχών και Μεθόδων 
 
Η Εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  
 
 
6.3.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
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, 
μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες απομειώσεις της αξίας τους. 
 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων 
παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία 
και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν γίνονται.  
 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, βάσει 
της σταθερής μεθόδου απόσβεσης στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους (η οποία 
επανεξετάζεται σε περιοδική βάση). Τα ποσοστά απόσβεσης που προέκυψαν από την εκτιμώμενη 
ωφέλιμη ζωή των παγίων δεν αποκλίνουν από τους συντελεστές αποσβέσεων που αναφέρονται 
στο  άρθρο 24 του νόμου 4172/2013. Η αξία των βελτιώσεων, σε ακίνητα τρίτων, αποσβένεται 
κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου ή της ωφέλιμης ζωής του παγίου (στο μικρότερο από 
τα δύο). 
 
Οι συντελεστές απόσβεσης κατά κατηγορία παγίων στοιχείων, έχουν ως ακολούθως: 
 

Εγκαταστάσεις κτιρίων - 
Τεχνικά έργα σε ακίνητα 
τρίτων  

15,6% - 18,5% (βάσει των υπολειπόμενων 
ετών μίσθωσης) 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 10% 
Μεταφορικά μέσα 12% και 16%  
Λοιπός Εξοπλισμός 10% και 20% 

 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες 
αποσβέσεις των ενσώματων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται από τους 
αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και, οποιοδήποτε κέρδος ή 
ζημία προκύπτει, περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 
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6.3.2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα εξής: 
- Λογισμικά προγράμματα, τα οποία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης και αποσβένονται με τη 
σταθερή μέθοδο και με συντελεστή απόσβεσης 20% και 
 - Κόστος μετεγγραφών ποδοσφαιριστών, το οποίο αφορά το κόστος αγοράς για την απόκτηση 
της κυριότητας των δικαιωμάτων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και αποσβένεται σύμφωνα με 
τη διάρκεια των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών. 
 
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
 
6.3.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Εγγυήσεις») επιμετρώνται στο κόστος 
κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν αυτές κρίνονται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
 
 
6.3.4 Διάθεση ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 
Κατά τη διάθεση των ενσώματων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων η 
διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών αναγνωρίζεται ως κέρδος – 
ζημία στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. 
 
 
6.3.5 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
 
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει 
της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 
 
 
6.3.6 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες 
απομείωσης. 
 
 
6.3.7 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 
μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους. Οι προκύπτοντες τόκοι 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα). 
 
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. 
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6.3.8 Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα 
στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που 
προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε 
δεν υφίσταται πλέον. 

 

6.3.9 Προβλέψεις 
 
Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία για το σύνολο του 
προσωπικού της. 
 
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
 
 
6.3.10 Στοιχεία καθαρής θέσης  
 
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή 
καταβληθεί. 
 
 
6.3.11 Φόροι εισοδήματος 
Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για το φόρο εισοδήματος απαιτείται 
σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά τη κανονική ροή των εργασιών της Εταιρείας λαμβάνουν 
χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου 
είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους 
φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος της χρήσης κατά την οποία ο 
προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έχει λάβει χώρα. 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις 
διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις (όταν αυτές 
υφίστανται). 
 
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώρηση αναβαλλόμενων φόρων. 
 
6.3.12 Έσοδα και έξοδα 
 
Η Εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. 
 
Ειδικότερα: 



 

24    

 

 

ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π.Α.Ε. 
Τέρµα Τερτσέτη, 22132 Τρίπολη 

Τ: 2710 230400, 2710 221530 F: 2710 239526 
ΑΦΜ 999127889 ∆OY ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γ.Ε.ΜΗ 029315814000  
E: log@asterastripolis.gr  I  www.asterastripolis.gr 

 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά, και 
όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από 
τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
 

6.3.13 Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 
 
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά 
με τη διόρθωση: 
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 
θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και 
της τρέχουσας περιόδου, και 
 
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών 
μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 
 
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, 
κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 
 
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 
 
 
6.3.14 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. 
 
6.3.15 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. 
 
6.3.16 Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία  
 
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 
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6.4 Αναλύσεις κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
6.4.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα και Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη 
συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ακίνητα

Εγκαταστάσεις κτιρίων 

σε ακίνητα τρίτων

Λοιπός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Κόστος 

Μετεγγραφών 

ποδοσφαιριστών

Λοιπά άυλα

Υπόλοιπο 01/7/2016 693.688,73 170.985,64 952.506,66 458.555,06 2.275.736,09 722.500,00 152.524,24 3.150.760,33

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 124.948,91 8.347,95 133.296,86 20.000,00 13.044,99 166.341,85

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 15.150,00 15.150,00 135.000,00 0,00 150.150,00

Υπόλοιπο 30/6/2017 693.688,73 170.985,64 1.077.455,57 451.753,01 2.393.882,95 607.500,00 165.569,23 3.166.952,18

Υπόλοιπο 01/7/2016 307.620,85 110.008,05 759.232,68 285.230,47 1.462.092,05 135.911,47 148.943,21 1.746.946,73

Αποσβέσεις περιόδου 71.777,24 15.978,32 70.618,90 38.235,36 196.609,82 221.001,97 8.363,63 425.975,42

Μειώσεις αποσβεσεων 

περιόδου 0,00 0,00 0,00 1.818,00 1.818,00 109.029,77 0,00 110.847,77

Υπόλοιπο 30/6/2017 379.398,09 125.986,37 829.851,58 321.647,83 1.656.883,87 247.883,67 157.306,84 2.062.074,38

Καθαρή λογιστική αξία 

30/06/2017 314.290,64 44.999,27 247.603,99 130.105,18 736.999,08 359.616,33 8.262,39 1.104.877,80

Υπόλοιπο 01/7/2017 693.688,73 170.985,64 1.077.455,57 451.753,01 2.393.882,95 607.500,00 165.569,23 3.166.952,18

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 12.370,35 22.513,08 34.883,43 0,00 2.269,50 37.152,93

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00

Υπόλοιπο 30/6/2018 693.688,73 170.985,64 1.089.825,92 474.266,09 2.428.766,38 77.500,00 167.838,73 2.674.105,11

Υπόλοιπο 01/7/2017 379.398,09 125.986,37 829.851,58 321.647,83 1.656.883,87 247.883,67 157.306,84 2.062.074,38

Αποσβέσεις περιόδου 71.776,78 12.671,81 49.547,87 33.588,48 167.584,94 141.549,56 4.388,35 313.522,85

Μειώσεις αποσβεσεων 

περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.208,83 0,00 346.208,83

Υπόλοιπο 30/6/2018 451.174,87 138.658,18 879.399,45 355.236,31 1.824.468,81 43.224,40 161.695,19 2.029.388,40

Καθαρή λογιστική αξία 

30/06/2018 242.513,86 32.327,46 210.426,47 119.029,78 604.297,57 34.275,60 6.143,54 644.716,71

ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/2017-30/6/2018

Μηχαν/λικός 

εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

Αξία κτήσεως

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Αξία κτήσεως

Σύνολο Σύνολο παγίων

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Λοιπά άυλα
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Σημείωση 
Το κονδύλι «Κόστος Μετεγγραφών ποδοσφαιριστών» (το οποίο στον Ισολογισμό περιλαμβάνεται 
στο κονδύλι «Λοιπά Άυλα») αναπόσβεστου υπολοίπου € 34.275,60 κατά την 30.6.2018  αφορά το 
κόστος αγοράς που κατέβαλλε η ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ για την απόκτηση της κυριότητας 
των δικαιωμάτων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, αφαιρουμένων των σχετικών αποσβέσεων, οι 
οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τη διάρκεια των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών. 
 
 
6.4.2  Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
 
Οι προκαταβολές και τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή αναλύονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

30.6.2018 30.6.2017

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 

προκαταβολές κτήσεως παγίων 

στοιχείων

3.710,13 3.710,13

Σύνολο 3.710,13 3.710,13  
 
 
6.4.3 Λοιπά Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν δοθείσες εγγυήσεις ενοικίων ύψους 
€ 2.000,00. 
 
 
6.4.4 Εμπορικές απαιτήσεις  
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

30.6.2018 30.6.2017

Πελάτες 1.058.114,22 940.251,40

Επιταγές εισπρακτέες 0,00 40.202,30

Προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις
-141.000,00 -225.000,00

Σύνολο 917.114,22 755.453,70  
 
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, το σωρευτικό ύψος της οποίας 
ανέρχεται κατά την 30.6.2018 στο ποσό των € 141.000,00. 
 
 
6.4.5 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 
 
Τα δουλευμένα έσοδα της κλειόμενης χρήσεως αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Έσοδα από τηλεοπτικές μεταδόσεις 323.856,74 46.631,51

Σύνολο 323.856,74 46.631,51  
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6.4.6 Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

χρήσεως 1.7.2015-30.6.2016
0,00 858.605,74

Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση 

ΦΠΑ
0,00 0,00

Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων 0,00 5.000,00

Λογαριασμοί Δεσμευμένων 

Καταθέσεων
200.000,00 250.000,00

Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών 

και πιστωτών
36.629,79 5.106,10

Σύνολο 236.629,79 1.118.711,84  
 
 
6.4.7 Προπληρωμένα έξοδα 
 
Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.362,21 2.311,82

Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 

μεταφορικών μέσων
3.598,37 3.654,23

Εξοδα προετοιμασίας ποδοσφαιρικής 

ομαδος
44.600,00 0,00

Διαφήμιση από λοιπά μέσα 

ενημέρωσης
345,54 3.550,58

Αγορά αθλητικού υλικού 182.927,24 158.275,25

Λοιπά προπληρωμένα έξοδα 19.930,56 9.648,49

Σύνολο 253.763,92 177.440,37  
 
 
6.4.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
 

30.6.2018 30.6.2017

Ταμείο 5.484,94 46.376,05

Καταθέσεις όψεως 51.264,48 78.831,90

Σύνολο 56.749,42 125.207,95  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
6.4.9 Κεφάλαιο  
 
Κατά την 30/6/2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 91.500 ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης, ενώ το ύψος του ανέρχεται σε € 2.745.000,00. Το 
κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο εν λόγω ύψος εντός της κλειόμενης χρήσεως ύστερα από: α) την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 672.000,00, που έγινε με την από 
31/12/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ (με την έκδοση 22.400 νέων 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης) και β) την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου κατά το ποσό των € 435.000,00, που έγινε με την από 29/6/2018 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ (με την έκδοση 14.500 νέων ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης). 

 
6.4.10 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού - Αφορολόγητα αποθεματικά 
 
Τα αποθεματικά νόμων ή καταστατικού ποσού € 158.439,17, αφορούν το τακτικό αποθεματικό 
που έχει σχηματισθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ. Ν. 2190/ 1920. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά. 
 
 
6.4.11 Αποτελέσματα εις νέο 
 
Τα αποτελέσματα (ζημίες) προ φόρων της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν σε € (2.179.422,17), ενώ 
στην προηγούμενη χρήση ήταν, επίσης, ζημιογόνα κατά το ποσό των € (2.116.954,29), τα οποία 
συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 235.639,69 
διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 30.6.2018 ύψους € (1.943.782,48). 
 
 
6.4.12 Σύνολο καθαρής θέσης 
 
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις 30.6.2018 ανέρχεται σε € 959.656,69 έναντι                   
€ 2.032.078,86 κατά την 30.6.2017. Σημειώνεται ότι κατά την 30.6.2018 το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων € 959.656,69 είναι μικρότερο από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου (€ 2.745.000,00/ 
2=€ 1.372.500,00), αλλά εάν σε αυτό προστεθεί (σύμφωνα με το άρθρο 76Α του Νόμου 
2725/1999) η πλασματική αξία των ποδοσφαιριστών ποσού € 2.388.041,00, όπως αυτή 
προσδιορίστηκε από την αποτίμηση που διενήργησε η Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας Αθλητών του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και αφαιρεθεί το αναπόσβεστο υπόλοιπο του κονδυλίου 
«Κόστος Μετεγγραφών ποδοσφαιριστών» κατά την 30.6.2018 € 34.275,60, δεν συντρέχει 
περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920. 
 
 
6.4.13 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 
 
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, το σωρευτικό ύψος της οποίας ανέρχεται κατά την 30.6.2018 στο ποσό των                               
€ 34.248,23. 
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6.4.14 Εμπορικές υποχρεώσεις 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Προμηθευτές εσωτερικού 236.755,65 210.696,19

Προμηθευτές εξωτερικού 223.693,49 53.454,10

Σύνολο 460.449,14 264.150,29  
 
6.4.15 Φόρος εισοδήματος 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Φόρος εισοδήματος» κατά την 30.6.2018 ανέρχεται στο ποσό των 
€ 0,00.  
 
 
6.4.16 Λοιποί φόροι και τέλη 
 
Οι υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 34.689,12 15.324,36

Φόροι τέλη αμοιβών προσωπικού 42.675,42 115.500,57

Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 4.912,84 3.177,97

Λοιποί φόροι τέλη 0,00 2.655,00

Σύνολο 82.277,38 136.657,90  
 
 
6.4.17 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
 
Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω 
πίνακα: 

30.6.2018 30.6.2017

Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) 33.757,76 25.153,90

Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) 

ρυθμισμένες οφειλές
43.215,17 0,00

Λοιπά ταμεία κύριας ασφάλισης 0,00 0,00

Σύνολο 76.972,93 25.153,90  
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6.4.18 Λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
30.6.2018 30.6.2017

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

ποδοσφαιριστών
87.976,00 170.111,93

Καταθέσεις μετόχων για αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου
0,00 249.888,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις
265.837,60 70.448,00

Σύνολο 353.813,60 490.447,93  
 
 
6.4.19 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
 
Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
30.6.2018 30.6.2017

Δεδουλευμένες παρεπόμενες παροχές 

προσωπικού
0,00 0,00

Δεδουλευμένες αμοιβές τρίτων 34.695,66 4.249,76

Δεδουλευμένες παροχές τρίτων 4.034,07 7.242,05

Σύνολο 38.729,73 11.491,81  
 
 
6.4.20 Έσοδα επόμενων χρήσεων 
 
Τα έσοδα επόμενων χρήσεων της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Έσοδα από διαφημίσεις επόμενης 

χρήσεως
124.533,65 165.713,21

Έσοδα από πώληση ποδοσφαιριστή  

επόμενης χρήσεως 294.174,30 0,00

Έσοδα από εισιτήρια διαρκείας 

επόμενης χρήσεως
13.685,28 0,00

Σύνολο 432.393,23 165.713,21  
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ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
 
6.4.21 Ανάλυση κύκλου εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως ακολούθως:   

 
1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Έσοδα αγώνων 191.696,70 123.978,06

Έσοδα από τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων 1.418.598,74 1.466.631,51

Έσοδα από παραχώρηση ποδοσφαιριστών 1.130.000,00 700.000,00

Σύνολο 2.740.295,44 2.290.609,57  
 
6.4.22 Λοιπά συνήθη έσοδα 
 
Η ανάλυση των λοιπών συνήθων εσόδων έχει ως ακολούθως: 
 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Επιχορηγήσεις 289.312,69 727.793,10

Διάφορα έσοδα πωλήσεων 1.835,80 1.451,61

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 503.050,52 475.823,40

Έσοδα από συνεισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00

Άλλα λειτουργικά έσοδα 0,00 255.095,56

Σύνολο 794.199,01 1.460.163,67  
 
 
6.4.23 Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων και κερδών έχει ως ακολούθως: 
 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Έσοδα από διαγραφή οφειλών 

αποχωρησάντων ποδοσφαιριστών 
0,00 0,00

Λοιπά Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 18.967,51 4.794,87

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 

επισφαλών απαιτήσεων
84.000,00 0,00

Σύνολο 102.967,51 4.794,87  
 
 
6.4.24  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

 
Ο λογαριασμός «Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» αναλύεται ως ακολούθως: 
 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00  
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6.4.25  Έξοδα ανά κατηγορία  
 
Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσεως αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
   

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.919.830,22 3.048.080,72

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 567.406,72 447.012,62

Παροχές τρίτων 452.839,66 565.987,45

Φόροι και τέλη 53.666,57 50.019,59

Διάφορα έξοδα 1.322.975,73 1.199.989,65

Αποσβέσεις παγίων στο λειτουργικό κόστος 313.522,85 425.975,42

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 5.908,83 2.235,15

Αξία δωρεών για κοινοφελείς σκοπούς 0,00 -445,00

Αξία χορηγούμενων εισιτηρίων δωρεάν -22.587,11 -17.782,28

Σύνολο 5.613.563,47 5.721.073,32

Κατανομή ανά κατηγορία

Κόστος πωλήσεων (Κόστος λειτουργίας 

ποδοσφαιρικού τμήματος)
4.234.103,99 4.286.900,60

Έξοδα διοίκησης 1.318.225,32 1.367.600,42

Έξοδα διάθεσης 61.234,16 66.572,30

Σύνολο 5.613.563,47 5.721.073,32  
 

 
6.4.26  Λοιπά έξοδα και ζημιές 
 
Τα Λοιπά έξοδα και ζημιές της χρήσεως αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:   

 
1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 105.000,00

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 4.768,93 3.690,37

Αποσβέσεις αποχωρησάντων ποδοσφαιριστών 183.791,17 25.970,23

Λοιπά έκτακτα έξοδα 644,19 8,44

Σύνολο 189.204,29 134.669,04  
 
 
6.4.27  Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 
 
Ο λογαριασμός «Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων» αναλύεται ως 
ακολούθως: 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Ζημία πώλησης μεταφορκών μέσων 0,00 -4.461,03

Σύνολο 0,00 -4.461,03  
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6.4.28  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 
Ο λογαριασμός «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» αναλύεται ως ακολούθως: 
 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Προμήθεις εγγυητικών επιστολών 10.000,00 10.652,47

Λοιπά τραπεζικά έξοδα 1.967,26 1.666,54

Τόκοι ρύθμισης ΙΚΑ 2.149,11 0,00

Σύνολο 14.116,37 12.319,01  
 
6.4.29  Αποτέλεσμα προ φόρων 
 
Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων € (2.179.422,17), οι οποίες 
μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό αποτελέσματα εις νέο της Καθαρής Θέσης. 
 
 
6.4.30  Φόροι εισοδήματος  
 
Ο λογαριασμός «Φόροι εισοδήματος» αναλύεται ως ακολούθως: 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Φόρος εισοδήματος χρήσης 0,00 0,00

Φόρος εισοδήματος προηγούμενης χρήσης 0,00 18.270,00

Σύνολο 0,00 18.270,00  
 
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώρηση αναβαλλόμενων φόρων. 
 
 
6.4.31  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  -  Προτεινόμενη Διανομή Αποτελεσμάτων 
Τα αποτελέσματα (ζημίες) μετά φόρων της κλειόμενης χρήσεως ανέρχονται σε € (2.179.422,17), 
τα οποία συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 235.639,69 
διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 30.6.2018  ύψους € (1.943.782,48).  
 
Συνεπώς, λόγω της ύπαρξης του προαναφερθέντος υπολοίπου ζημιών εις νέο κατά την 
30.6.2018, δεν είναι εφικτή η διανομή κερδών στην κλειόμενη χρήση.  
 
 
6.5 Ανάλυση Αμοιβών Προσωπικού 
Τα αναλυτικά στοιχεία του απασχοληθέντος, εντός της κλειόμενης χρήσεως, προσωπικού έχουν 
ως εξής: 
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Μέσος όρος 

απασχοληθέντων 

ατόμων στη χρήση

Κατηγορία
Αποδοχές 

Μισθωτών

Αποδοχές 

Ημερομίσθιων

Εργοδοτικές 

επιβαρύνσεις

31 Μισθωτοί 419.321,61 105.186,06

11 Ημερομίσθιοι 137.393,39 35.700,14

2 Ημερομίσθιοι Εργόσημο 27.758,74

Ποδοσφαιριστές (μισθοί) 427.887,86 87.941,54

Ποδοσφαιριστές (συμβόλαια) 1.344.950,00

Σύνολο 82 2.192.159,47 165.152,13 228.827,74

38

 
 
Ο μέσος όρος προσωπικού της Εταιρείας κατά την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 73 
απασχολούμενους. 
 
 
6.6 Αμοιβές σε Μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων  
 
Δεν δόθηκαν αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως. 
 
 
6.7 Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 
 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
 
6.8 Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 
 
 
6.9 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. 
 
 
6.10 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. 
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6.11  Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί (συμφωνίες). 
 
 
6.12  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 
   
6.12.1   Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
 
Η Εταιρεία έχει συνάψει δύο συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση 
ακινήτων, οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2021. 
 
Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Έως 1 έτος 129.600,00 213.600,00

Από 1 έτος έως και 5 έτη 263.200,00 644.800,00

Πάνω από 5 έτη 0,00 0,00

Σύνολο 392.800,00 858.400,00  
 
6.12.2  Εγγυήσεις  
 
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή τραπέζης ποσού € 200.000,00 προς την Επιτροπή 
Επαγγελματικού Αθλητισμού (στα πλαίσια της διαδικασίας της ετήσιας αδειοδότησης για 
συμμετοχή της στο πρωτάθλημα). 
 
Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα και ως εκ τούτου δεν υφίστανται 
εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων. 
 
6.12.3  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1/7/2009 – 
30/6/2010 και 1/7/2010 – 30/6/2011. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα ελέγχου για τις εν λόγω 
χρήσεις έχει παραγραφεί, βάσει των προϋποθέσεων του άρθρου 36 του Ν.4174/2013 και 
σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμό 675/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).  

Για τη χρήση 1/7/2017-30/6/2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α, του Ν. 4174/2013. Ο 
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να 
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/7/2017-30/6/2018. 
Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη  επίδραση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 
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6.13 Σημαντικά Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 
Μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως (30/6/2018) και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των εν 
λόγω οικονομικών καταστάσεων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που θα πρέπει να 
αναφερθούν. 
 

Τρίπολη, 29 Ιανουαρίου 2019 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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χρήσεως 1 Ιουλίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2018 
 

 
 

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
 

(Νόμος 4308/2014) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Τρίπολη, Ιανουάριος 2019 
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1. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 

2018 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01/07/2017 - 30/06/2018) 
 
Υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
για τη χρήση 1/7/2017 - 30/6/2018 καθώς επίσης και την Έκθεση Πεπραγμένων της χρήσεως και 
παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του Ν.4308/2014. Όλα τα στοιχεία του 
ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην περίοδο αναγνωρίζονται 
στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου. Η Εταιρεία ανήκει στις «Μεσαίες» 
οντότητες του Ν.4308/2014. 
 
Σημειώνεται ότι η κλειόμενη χρήση είναι η τρίτη κατά την οποία οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται βάσει των διατάξεων των ΕΛΠ του Ν.4308/2014.  
 

Εξέλιξη των εργασιών 

Ο κύκλος των εργασιών από την δραστηριότητα της Εταιρείας ανήλθε σε € 2.740.295,44 και 
προήλθε από έσοδα από αγώνες κατά € 191.696,70, έσοδα από τηλεοπτικές μεταδόσεις                       
αγώνων € 1.418.598,74 και έσοδα από παραχώρηση  ποδοσφαιριστών κατά € 1.130.000,00. Σε 
σύγκριση με τον κύκλο εργασιών της προηγούμενης χρήσεως € 2.290.609,57 υπήρξε αύξηση της 
τάξεως των € 449.685,87, ήτοι ποσοστό 19,63%. 
 
Όπως προαναφέρθηκε τα έσοδα από παραχώρηση ποδοσφαιριστών ανήλθαν στην κλειόμενη 
χρήση σε € 1.130.000,00 (αφορά την πώληση του ποδοσφαιριστή DONNARUMMA ANTONIO στην 
ιταλική ομάδα ASSOCIAZIONE CALCIO MILAN S.P.A. έναντι ποσού € 930.000,00 και του 
ποδοσφαιριστή SILVA DE ALMEIDA IGOR στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έναντι ποσού € 200.000,00) 
έναντι ποσού € 700.000,00 κατά την προηγούμενη χρήση (αφορούσε την πώληση του 
ποδοσφαιριστή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ). 
 
Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν σε € 794.199,01, έναντι ποσού € 1.460.163,67 κατά την 
προηγούμενη χρήση (παρουσίασαν μείωση 45,61%).  
 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € 1.318.225,32 και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
σε € 61.234,16 και συνολικά ανήλθαν σε € 1.379.459,48. Τα αντίστοιχα κονδύλια της 
προηγούμενης χρήσεως ανέρχονταν σε € 1.367.600,42 και € 66.572,30 (συνολικά ανήλθαν σε                   
€ 1.434.172,72). 
 
Η Εταιρεία διενήργησε αποσβέσεις στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία για το χρονικό διάστημα 
1/7/2017 - 30/6/2018 βάσει των συντελεστών του Νόμου 4172/2013 ύψους € 313.522,85 (έναντι         
€ 425.975,42 της προηγούμενης χρήσεως). 
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Τα αποτελέσματα (ζημίες) προ φόρων της κλειόμενης χρήσεως ανέρχονται σε € (2.179.422,17), 
ενώ στην προηγούμενη χρήση ήταν, επίσης, ζημιογόνα και ανήλθαν σε € (2.116.954,29), τα 
οποία συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 235.639,69 
διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 30.6.2018 ύψους € (1.943.782,48). 
 
Η πορεία της Εταιρείας κατά την 12η εταιρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική 
κρίση που επικρατεί στην αγορά τα τελευταία έτη, κρίνεται ικανοποιητική. Επίσης η Εταιρεία έχει 
ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση διότι έχει θετικά Ίδια Κεφάλαια ύψους € 959.656,69, ενώ 
έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.  
 
Οικονομική θέση της Εταιρείας 

Όπως προαναφέρθηκε, η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 30/6/2018 κρίνεται 
ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία (λόγω της οικονομικής 
κρίσης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια).  
 
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30/6/2018 ανέρχονται σε ποσό € 959.656,69 έναντι ποσού                         
€ 2.032.078,86 κατά την 30/6/2017 (παρουσίασαν μείωση 52,77%). 
 
Κατά την 30/6/2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 91.500 ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης, ενώ το ύψος του ανέρχεται σε € 2.745.000,00. Το 
κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο εν λόγω ύψος εντός της κλειόμενης χρήσεως ύστερα από: α) την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 672.000,00, που έγινε με την από 
31/12/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ (με την έκδοση 22.400 νέων 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης) και β) την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου κατά το ποσό των € 435.000,00, που έγινε με την από 29/6/2018 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ (με την έκδοση 14.500 νέων ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης). 

 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 1/7/2017-30/6/2018 και 
1/7/2016-30/6/2017 έχουν ως εξής: 
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

30/6/2018 30/6/2017

ΠΟΣΑ ΣΕ € % ΠΟΣΑ ΣΕ € %

1 Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.788.114,09 73,33% 2.223.445,37 66,69%

Σύνολο ενεργητικού 2.438.540,93 3.334.033,30

2 Πάγιο ενεργητικό 650.426,84 26,67% 1.110.587,93 33,31%

Σύνολο ενεργητικού 2.438.540,93 3.334.033,30

3 Ίδια κεφάλαια 959.656,69 66,43% 2.032.078,86 159,55%

Σύνολο υποχρεώσεων 1.444.636,01 1.273.615,04

4 Σύνολο υποχρεώσεων 1.444.636,01 59,24% 1.273.615,04 38,20%

Σύνολο παθητικού 2.438.540,93 3.334.033,30

5 Ίδια κεφάλαια 959.656,69 39,35% 2.032.078,86 60,95%

Σύνολο παθητικού 2.438.540,93 3.334.033,30

6 Ίδια κεφάλαια 959.656,69 147,54% 2.032.078,86 182,97%

Πάγιο ενεργητικό 650.426,84 1.110.587,93

7 Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.788.114,09 123,78% 2.223.445,37 174,58%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.444.636,01 1.273.615,04

8 Κεφάλαιο κινήσεως 343.478,08 19,21% 949.830,33 42,72%

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.788.114,09 2.223.445,37

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).

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 

και πάγιο ενεργητικό.

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την  εξάρτηση της Εταιρείας από ξένα και ίδια κεφάλαια. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από 

τα Ίδια Κεφάλαια.

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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ΠΟΣΑ ΣΕ € % ΠΟΣΑ ΣΕ € %

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -2.179.422,17 -79,53% -2.116.954,29 -92,42%

Κύκλος εργασιών (Εσοδα από αγώνες και από 

παραχώρηση ποδοσφαιριστών) 2.740.295,44
2.290.609,57

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -2.179.422,17 -59,92% -2.116.954,29 -56,37%

Σύνολο εσόδων 3.637.461,96 3.755.568,11

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -2.179.422,17 -227,10% -2.116.954,29 -104,18%

Ίδια κεφάλαια 959.656,69 2.032.078,86

Μικτά αποτελέσματα χρήσεως -1.493.808,55 -54,51% -1.996.291,03 -87,15%

Κύκλος εργασιών (Εσοδα από αγώνες και από 

παραχώρηση ποδοσφαιριστών) 2.740.295,44
2.290.609,57

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

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού αποτελέσματος επί των πωλήσεων 

της εταιρείας.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

1/7/2017-30/6/2018 1/7/2016-30/6/2017

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τον κύκλο 

εργασιών.

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

έσοδα.

 
 

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι 

Η Διοίκηση της Εταιρείας προβλέπει ότι η πορεία των εργασιών της θα διαμορφωθεί για τη χρήση 
1/7/2018-30/6/2019 σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με αυτά της χρήσεως 1/7/2017-30/6/2018, 
παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εξαιτίας της οικονομικής κρίσεως.  
 
Στόχος της Διοίκησης της Εταιρείας για την επόμενη (και όχι μόνο) χρήση είναι η όσο το δυνατόν 
καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού ποδοσφαιριστών που διαθέτει (τόσο στην πρώτη ομάδα όσο 
και στα τμήματα υποδομής) και η περαιτέρω βελτίωσή του (παρέχοντάς του όλες τις απαραίτητες 
συνθήκες), φτιάχνοντας μία νεανική αλλά και ταυτόχρονα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, η οποία 
θα πετυχαίνει τους αγωνιστικούς της στόχους, θα ξανακερδίσει τη συμμετοχή της στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα προσφέρει όμορφο θέαμα στους φιλάθλους της. Η Διοίκηση θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της και εκτιμά ότι, με τον 
τρόπο αυτό, θα αυξήσει περαιτέρω τα έσοδα από εισιτήρια στους αγώνες της ομάδας, θα 
επιτύχει ακόμη καλύτερες εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς και διαφημιστές και θα αποκομίσει 
οικονομικά οφέλη τόσο μέσω της ενδεχόμενης πώλησης των δικαιωμάτων τους σε άλλες ομάδες 
όσο και μέσω της καταβολής μικρότερων ποσών για την απόκτηση  νέων ποδοσφαιριστών.  
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Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Δεν υπάρχουν. 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει. 

 
Ιδιόκτητα ακίνητα  

Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα. 

 
Υποκαταστήματα 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 
 
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων - Ανάλυση της Έκθεσης της Εταιρείας σε 

κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων.  
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 
συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο κίνδυνος ρευστότητας. 
 
Αυτή η σημείωση παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε καθέναν από τους 
ανωτέρω  κινδύνους και για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζει για την επιμέτρηση και την διαχείριση του κινδύνου. 
 
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται 
και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης 
κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα 
σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που 
παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 
Είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει τους εν λόγω κινδύνους, οι οποίοι 
αναλύονται κατωτέρω:  

 
Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημιάς για την Εταιρεία σε περίπτωση 
που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις της 
Εταιρείας από τους πελάτες της ενώ η έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από 
τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη.  
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών αλλά 
εκτιμάται ότι δεν είναι σημαντικός. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από 
διαφημίσεις και χορηγίες, από τη SUPERLEAGUE καθώς και από άλλες ΠΑΕ (από την πώληση 
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δικαιωμάτων ποδοσφαιριστών σε αυτές) και εκτιμάται ότι υπάρχει διασπορά του πιστωτικού 
κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε διαρκή βάση από 
το Διοικητικό Συμβούλιο και όποτε κρίνεται απαραίτητο σχηματίζονται σχετικές προβλέψεις για 
ενδεχόμενη μη ρευστοποίηση απαιτήσεων. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο, διότι το σύνολο των συναλλαγών της 
διενεργείται σε ευρώ. 
                                    
Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίων διότι τα έσοδα της και οι λειτουργικές της 
ταμειακές ροές είναι ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά και έχει 
μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.  
 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία 
για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ότι θα 
έχει πάντα αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν κάτω 
από συνήθεις, αλλά και στις περισσότερες δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίστανται μη 
αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη της Εταιρείας. 
 
Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για 
περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και σε μηνιαία βάση κυλιόμενη 
πρόβλεψη ενός μήνα, ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να 
καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών της.  
 
Οι λογιστικές αρχές 

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσεως 1/7/2017-30/6/2018 και του Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων χρήσεως, εφαρμόστηκε η εξής βασική λογιστική αρχή σχετικά με την αποτίμηση 
των παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση το άρθρο 24 του Ν.4172/2013. 
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Προτεινόμενη Διανομή Αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα (ζημίες) μετά φόρων της κλειόμενης χρήσεως ανέρχονται σε € (2.179.422,17), 
τα οποία συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 235.639,69 
διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 30.6.2018  ύψους € (1.943.782,48).  
 
Συνεπώς, λόγω της ύπαρξης του προαναφερθέντος υπολοίπου ζημιών εις νέο κατά την 
30.6.2018, δεν είναι εφικτή η διανομή κερδών στην κλειόμενη χρήση.  
 
Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα 
Σημειώνεται ότι δεν προκύπτουν περιβαλλοντικά θέματα ή επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την 
ασφάλεια από την λειτουργία της Εταιρείας. 
 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευαισθησίας πραγματοποιούνται σχετικές ενέργειες ενημέρωσης 
ή και συμμετοχής σε δράσεις που πραγματοποιούν κοινωνικοί φορείς. Μία από αυτές τις 
ενέργειες είναι και η ανακύκλωση του χαρτιού και του πλαστικού που πραγματοποιείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα η Εταιρεία προσπαθεί να μειώσει την άσκοπη κατανάλωση 
ενέργειας αντικαθιστώντας, όποτε κρίνεται απαραίτητο, παλαιότερο με νέο εξοπλισμό και 
ελέγχοντας σε τακτική βάση το σύστημα κλιματισμού στους χώρους εργασίας. 
 
Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα η Εταιρεία έχει ως βασικό άξονα, το σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ίση μεταχείριση στην απασχόληση. Θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό της 
αποτελεί το βασικότερο παράγοντα της εξέλιξής της και επενδύει σε αυτό, φροντίζοντας για τη 
συστηματική επιμόρφωσή του και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για προαγωγές και επαγγελματική 
σταδιοδρομία. Παράλληλα εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης κάθε 
εργαζομένου της.  
 
Τέλος, η Εταιρεία διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το σύνολο των 
εργαζομένων της στο οποίο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.  
 

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 
Μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως (30/6/2018) και μέχρι την ημέρα της σύνταξης της 
παρούσας έκθεσης δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που θα έπρεπε να αναφερθεί στην 
παρούσα έκθεση και η όλη πορεία των εργασιών της Εταιρείας βαίνει ομαλά. 
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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε: 
1. Να εγκρίνετε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ» για 
τη χρήση 1/7/2017-30/6/2018 (τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, την Κατάσταση 
Μεταβολών Καθαρής Θέσης και το Προσάρτημα-Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων). 
2. Να εγκρίνετε την διάθεση των Αποτελεσμάτων της χρήσεως. 
3. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 
1/7/2017-30/6/2018 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. 
4. Να διορίσετε ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο της χρήσεως 2018 (1/7/2018-30/6/2019). 
  

 

Τρίπολη, 29 Ιανουαρίου 2019 

 
Ακριβές αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α.Δ.Τ.: ΑΜ 328582     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12    

 

 

ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π.Α.Ε. 
Τέρµα Τερτσέτη, 22132 Τρίπολη 

Τ: 2710 230400, 2710 221530 F: 2710 239526 
ΑΦΜ 999127889 ∆OY ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γ.Ε.ΜΗ 029315814000  
E: log@asterastripolis.gr  I  www.asterastripolis.gr 

 
 
2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας «AΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας 
«AΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης 
Ιουνίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας «AΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ» κατά την 30η Ιουνίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 
2725/1999.   

Βάση Γνώμης 

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 Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 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 οικονομικών 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 τη 
γνώμη μας. 

Άλλες Πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά 
στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
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Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες 
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που 
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις 
εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε 
αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν 
έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 2725/1999, όπως 
και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών 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. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 
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 οικονομικές 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 
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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 την 
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 οικονομικών 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 οικονομικών 
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. 

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 K.N. 2190/1920 και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 30/6/2018. 
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη 
Εταιρεία «AΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
        Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 
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3. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της “ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ” 

 της 30ης Ιουνίου 2018 
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ 
  

 
 

Σημείωση 30.6.2018 30.6.2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 6.4.1 242.513,86 314.290,64

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.4.1 32.327,46 44.999,27

Λοιπός εξοπλισμός 6.4.1 329.456,25 377.709,17

Σύνολο 604.297,57 736.999,08

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 6.4.1 40.419,14 367.878,72

Σύνολο 40.419,14 367.878,72

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

υπό κατασκευή
6.4.2

3.710,13 3.710,13

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά 6.4.3 2.000,00 2.000,00

Σύνολο 5.710,13 5.710,13

Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 650.426,84 1.110.587,93

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 6.4.4 917.114,22 755.453,70

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 6.4.5 323.856,74 46.631,51

Λοιπές απαιτήσεις 6.4.6 236.629,79 1.118.711,84

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00

Προπληρωμένα έξοδα 6.4.7 253.763,92 177.440,37

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.4.8 56.749,42 125.207,95

Σύνολο 1.788.114,09 2.223.445,37

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.788.114,09 2.223.445,37

Σύνολο ενεργητικού 2.438.540,93 3.334.033,30  
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Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 6.4.9 2.745.000,00 1.638.000,00

Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00

Σύνολο 2.745.000,00 1.638.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 6.4.10 158.439,17 158.439,17

Αφορολόγητα αποθεματικά 6.4.10 0,00 0,00

Αποτελέσματα εις νέο 6.4.11 -1.943.782,48 235.639,69

Σύνολο -1.785.343,31 394.078,86

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00

Σύνολο καθαρής θέσης 6.4.12 959.656,69 2.032.078,86

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 6.4.13 34.248,23 28.339,40

Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00

Σύνολο 34.248,23 28.339,40

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 0,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 6.4.14 460.449,14 264.150,29

Φόρος εισοδήματος 6.4.15 0,00 180.000,00

Λοιποί φόροι και τέλη 6.4.16 82.277,38 136.657,90

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 6.4.17 76.972,93 25.153,90

Λοιπές υποχρεώσεις 6.4.18 353.813,60 490.447,93

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 6.4.19 38.729,73 11.491,81

Έσοδα επόμενων χρήσεων 6.4.20 432.393,23 165.713,21

Σύνολο 1.444.636,01 1.273.615,04

Σύνολο υποχρεώσεων 1.444.636,01 1.273.615,04

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων
2.438.540,93 3.334.033,30
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4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της “ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ”  

της χρήσεως 1/7/2017 – 30/6/2018   
 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ 
  
 
 
 

Σημείωση 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 6.4.21 2.740.295,44 2.290.609,57

Κόστος πωλήσεων (Κόστος λειτουργίας ποδοσφαιρικού 
τμήματος)

6.4.25 -4.234.103,99 -4.286.900,60

Μικτό αποτέλεσμα -1.493.808,55 -1.996.291,03

Λοιπά συνήθη έσοδα 6.4.22 794.199,01 1.460.163,67

-699.609,54 -536.127,36

Έξοδα διοίκησης 6.4.25 -1.318.225,32 -1.367.600,42

Έξοδα διάθεσης 6.4.25 -61.234,16 -66.572,30

Λοιπά έξοδα και ζημιές 6.4.26 -189.204,29 -134.669,04

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων

6.4.27 0,00 -4.461,03

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή 
ευκαιρίας

0,00 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 6.4.23 102.967,51 4.794,87

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -2.165.305,80 -2.104.635,28

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.4.24 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.4.28 -14.116,37 -12.319,01

Αποτέλεσμα προ φόρων 6.4.29 -2.179.422,17 -2.116.954,29

Φόροι εισοδήματος 6.4.30 0,00 -18.270,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 6.4.31 -2.179.422,17 -2.135.224,29
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5. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης της “ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ”  

της χρήσεως 1/7/2017 – 30/6/2018   
 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ 
  
 
 

Κεφάλαιο
Καταθέσεις 

Ιδιοκτητών

Αποθεματικά 

νόμων και κατ/κού

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 01.07.2016 1.638.000,00 0,00 61.730,85 0,00 2.467.572,30 4.167.303,15

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και 
διόρθωση λαθών

0,00

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00

Εσωτερικές μεταφορές 96.708,32 -96.708,32 0,00

Διανομές μερισμάτων 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 1.7.2016-30.6.2017 -2.135.224,29  -2.135.224,29  

Υπόλοιπο 30.06.2017 1.638.000,00 0,00 158.439,17 0,00 235.639,69 2.032.078,86

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 1.107.000,00 1.107.000,00

Εσωτερικές μεταφορές 0,00

Διανομές μερισμάτων 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 1.7.2017-30.6.2018 -2.179.422,17 -2.179.422,17

Υπόλοιπο 30.06.2018 2.745.000,00 0,00 158.439,17 0,00 -1.943.782,48 959.656,69  
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6. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της “ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ” της 30ης Ιουνίου 2018 
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 
6.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 
 
α) Επωνυμία: ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ 

 
β) Νομικός τύπος: Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία. 

 
γ) Περίοδος αναφοράς: 1/7/2017 – 30/6/2018 

 
δ) Διεύθυνση της έδρας: Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, ΤΚ 22132 

 
ε) Αρ. Μ.Α.Ε. 58903/06/Β/05/4 
 
στ) ΓΕ.ΜΗ.: 029315814000 
 
ζ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για 
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς δεν υφίστανται παράγοντες που να 
θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της. 
 
η) Η Εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση. 

 
θ) Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων. 

 
ι) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), Ν. 4308/2014. 

 
κ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

 
λ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί. 
 
Σημειώνεται ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 29.1.2019. 
 
6.2 Προοπτική της Εταιρείας 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την προοπτική της Εταιρείας 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  
 
Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της οικονομικής 
κρίσης που επικρατούν στην ελληνική αγορά, κρίνεται ικανοποιητική. Στόχος της Διοίκησης της 
Εταιρείας για την επόμενη (και όχι μόνο) χρήση είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του 
δυναμικού ποδοσφαιριστών που διαθέτει (τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στα τμήματα 
υποδομής) και η περαιτέρω βελτίωσή του (παρέχοντάς του όλες τις απαραίτητες συνθήκες), 
φτιάχνοντας μία νεανική αλλά και ταυτόχρονα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, η οποία θα πετυχαίνει 
τους αγωνιστικούς της στόχους, θα ξανακερδίσει τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις και θα προσφέρει όμορφο θέαμα στους φιλάθλους της. Η Διοίκηση θα καταβάλλει 
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κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της και εκτιμά ότι, με τον τρόπο αυτό, θα 
αυξήσει περαιτέρω τα έσοδα από εισιτήρια στους αγώνες της ομάδας, θα επιτύχει ακόμη 
καλύτερες εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς και διαφημιστές και θα αποκομίσει οικονομικά 
οφέλη τόσο μέσω της ενδεχόμενης πώλησης των δικαιωμάτων τους σε άλλες ομάδες όσο και 
μέσω της καταβολής μικρότερων ποσών για την απόκτηση νέων ποδοσφαιριστών.  
 
6.3 Σύνοψη Λογιστικών Αρχών και Μεθόδων 
 
Η Εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  
 
 
6.3.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
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, 
μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες απομειώσεις της αξίας τους. 
 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων 
παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία 
και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν γίνονται.  
 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, βάσει 
της σταθερής μεθόδου απόσβεσης στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους (η οποία 
επανεξετάζεται σε περιοδική βάση). Τα ποσοστά απόσβεσης που προέκυψαν από την εκτιμώμενη 
ωφέλιμη ζωή των παγίων δεν αποκλίνουν από τους συντελεστές αποσβέσεων που αναφέρονται 
στο  άρθρο 24 του νόμου 4172/2013. Η αξία των βελτιώσεων, σε ακίνητα τρίτων, αποσβένεται 
κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου ή της ωφέλιμης ζωής του παγίου (στο μικρότερο από 
τα δύο). 
 
Οι συντελεστές απόσβεσης κατά κατηγορία παγίων στοιχείων, έχουν ως ακολούθως: 
 

Εγκαταστάσεις κτιρίων - 
Τεχνικά έργα σε ακίνητα 
τρίτων  

15,6% - 18,5% (βάσει των υπολειπόμενων 
ετών μίσθωσης) 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 10% 
Μεταφορικά μέσα 12% και 16%  
Λοιπός Εξοπλισμός 10% και 20% 

 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες 
αποσβέσεις των ενσώματων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται από τους 
αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και, οποιοδήποτε κέρδος ή 
ζημία προκύπτει, περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 
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6.3.2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα εξής: 
- Λογισμικά προγράμματα, τα οποία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης και αποσβένονται με τη 
σταθερή μέθοδο και με συντελεστή απόσβεσης 20% και 
 - Κόστος μετεγγραφών ποδοσφαιριστών, το οποίο αφορά το κόστος αγοράς για την απόκτηση 
της κυριότητας των δικαιωμάτων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και αποσβένεται σύμφωνα με 
τη διάρκεια των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών. 
 
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
 
6.3.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Εγγυήσεις») επιμετρώνται στο κόστος 
κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν αυτές κρίνονται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
 
 
6.3.4 Διάθεση ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 
Κατά τη διάθεση των ενσώματων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων η 
διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών αναγνωρίζεται ως κέρδος – 
ζημία στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. 
 
 
6.3.5 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
 
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει 
της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 
 
 
6.3.6 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες 
απομείωσης. 
 
 
6.3.7 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 
μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους. Οι προκύπτοντες τόκοι 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα). 
 
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. 
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6.3.8 Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα 
στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που 
προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε 
δεν υφίσταται πλέον. 

 

6.3.9 Προβλέψεις 
 
Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία για το σύνολο του 
προσωπικού της. 
 
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
 
 
6.3.10 Στοιχεία καθαρής θέσης  
 
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή 
καταβληθεί. 
 
 
6.3.11 Φόροι εισοδήματος 
Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για το φόρο εισοδήματος απαιτείται 
σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά τη κανονική ροή των εργασιών της Εταιρείας λαμβάνουν 
χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου 
είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους 
φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος της χρήσης κατά την οποία ο 
προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έχει λάβει χώρα. 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις 
διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις (όταν αυτές 
υφίστανται). 
 
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώρηση αναβαλλόμενων φόρων. 
 
6.3.12 Έσοδα και έξοδα 
 
Η Εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. 
 
Ειδικότερα: 
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά, και 
όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από 
τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
 

6.3.13 Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 
 
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά 
με τη διόρθωση: 
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 
θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και 
της τρέχουσας περιόδου, και 
 
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών 
μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 
 
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, 
κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 
 
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 
 
 
6.3.14 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. 
 
6.3.15 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. 
 
6.3.16 Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία  
 
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 
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6.4 Αναλύσεις κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
6.4.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα και Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη 
συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ακίνητα

Εγκαταστάσεις κτιρίων 

σε ακίνητα τρίτων

Λοιπός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Κόστος 

Μετεγγραφών 

ποδοσφαιριστών

Λοιπά άυλα

Υπόλοιπο 01/7/2016 693.688,73 170.985,64 952.506,66 458.555,06 2.275.736,09 722.500,00 152.524,24 3.150.760,33

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 124.948,91 8.347,95 133.296,86 20.000,00 13.044,99 166.341,85

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 15.150,00 15.150,00 135.000,00 0,00 150.150,00

Υπόλοιπο 30/6/2017 693.688,73 170.985,64 1.077.455,57 451.753,01 2.393.882,95 607.500,00 165.569,23 3.166.952,18

Υπόλοιπο 01/7/2016 307.620,85 110.008,05 759.232,68 285.230,47 1.462.092,05 135.911,47 148.943,21 1.746.946,73

Αποσβέσεις περιόδου 71.777,24 15.978,32 70.618,90 38.235,36 196.609,82 221.001,97 8.363,63 425.975,42

Μειώσεις αποσβεσεων 

περιόδου 0,00 0,00 0,00 1.818,00 1.818,00 109.029,77 0,00 110.847,77

Υπόλοιπο 30/6/2017 379.398,09 125.986,37 829.851,58 321.647,83 1.656.883,87 247.883,67 157.306,84 2.062.074,38

Καθαρή λογιστική αξία 

30/06/2017 314.290,64 44.999,27 247.603,99 130.105,18 736.999,08 359.616,33 8.262,39 1.104.877,80

Υπόλοιπο 01/7/2017 693.688,73 170.985,64 1.077.455,57 451.753,01 2.393.882,95 607.500,00 165.569,23 3.166.952,18

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 12.370,35 22.513,08 34.883,43 0,00 2.269,50 37.152,93

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00

Υπόλοιπο 30/6/2018 693.688,73 170.985,64 1.089.825,92 474.266,09 2.428.766,38 77.500,00 167.838,73 2.674.105,11

Υπόλοιπο 01/7/2017 379.398,09 125.986,37 829.851,58 321.647,83 1.656.883,87 247.883,67 157.306,84 2.062.074,38

Αποσβέσεις περιόδου 71.776,78 12.671,81 49.547,87 33.588,48 167.584,94 141.549,56 4.388,35 313.522,85

Μειώσεις αποσβεσεων 

περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.208,83 0,00 346.208,83

Υπόλοιπο 30/6/2018 451.174,87 138.658,18 879.399,45 355.236,31 1.824.468,81 43.224,40 161.695,19 2.029.388,40

Καθαρή λογιστική αξία 

30/06/2018 242.513,86 32.327,46 210.426,47 119.029,78 604.297,57 34.275,60 6.143,54 644.716,71

ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/2017-30/6/2018

Μηχαν/λικός 

εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

Αξία κτήσεως

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Αξία κτήσεως

Σύνολο Σύνολο παγίων

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Λοιπά άυλα
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Σημείωση 
Το κονδύλι «Κόστος Μετεγγραφών ποδοσφαιριστών» (το οποίο στον Ισολογισμό περιλαμβάνεται 
στο κονδύλι «Λοιπά Άυλα») αναπόσβεστου υπολοίπου € 34.275,60 κατά την 30.6.2018  αφορά το 
κόστος αγοράς που κατέβαλλε η ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ για την απόκτηση της κυριότητας 
των δικαιωμάτων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, αφαιρουμένων των σχετικών αποσβέσεων, οι 
οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τη διάρκεια των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών. 
 
 
6.4.2  Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
 
Οι προκαταβολές και τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή αναλύονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

30.6.2018 30.6.2017

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 

προκαταβολές κτήσεως παγίων 

στοιχείων

3.710,13 3.710,13

Σύνολο 3.710,13 3.710,13  
 
 
6.4.3 Λοιπά Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν δοθείσες εγγυήσεις ενοικίων ύψους 
€ 2.000,00. 
 
 
6.4.4 Εμπορικές απαιτήσεις  
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

30.6.2018 30.6.2017

Πελάτες 1.058.114,22 940.251,40

Επιταγές εισπρακτέες 0,00 40.202,30

Προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις
-141.000,00 -225.000,00

Σύνολο 917.114,22 755.453,70  
 
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, το σωρευτικό ύψος της οποίας 
ανέρχεται κατά την 30.6.2018 στο ποσό των € 141.000,00. 
 
 
6.4.5 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 
 
Τα δουλευμένα έσοδα της κλειόμενης χρήσεως αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Έσοδα από τηλεοπτικές μεταδόσεις 323.856,74 46.631,51

Σύνολο 323.856,74 46.631,51  
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6.4.6 Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

χρήσεως 1.7.2015-30.6.2016
0,00 858.605,74

Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση 

ΦΠΑ
0,00 0,00

Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων 0,00 5.000,00

Λογαριασμοί Δεσμευμένων 

Καταθέσεων
200.000,00 250.000,00

Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών 

και πιστωτών
36.629,79 5.106,10

Σύνολο 236.629,79 1.118.711,84  
 
 
6.4.7 Προπληρωμένα έξοδα 
 
Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.362,21 2.311,82

Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 

μεταφορικών μέσων
3.598,37 3.654,23

Εξοδα προετοιμασίας ποδοσφαιρικής 

ομαδος
44.600,00 0,00

Διαφήμιση από λοιπά μέσα 

ενημέρωσης
345,54 3.550,58

Αγορά αθλητικού υλικού 182.927,24 158.275,25

Λοιπά προπληρωμένα έξοδα 19.930,56 9.648,49

Σύνολο 253.763,92 177.440,37  
 
 
6.4.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
 

30.6.2018 30.6.2017

Ταμείο 5.484,94 46.376,05

Καταθέσεις όψεως 51.264,48 78.831,90

Σύνολο 56.749,42 125.207,95  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
6.4.9 Κεφάλαιο  
 
Κατά την 30/6/2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 91.500 ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης, ενώ το ύψος του ανέρχεται σε € 2.745.000,00. Το 
κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο εν λόγω ύψος εντός της κλειόμενης χρήσεως ύστερα από: α) την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 672.000,00, που έγινε με την από 
31/12/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ (με την έκδοση 22.400 νέων 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης) και β) την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου κατά το ποσό των € 435.000,00, που έγινε με την από 29/6/2018 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ (με την έκδοση 14.500 νέων ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης). 

 
6.4.10 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού - Αφορολόγητα αποθεματικά 
 
Τα αποθεματικά νόμων ή καταστατικού ποσού € 158.439,17, αφορούν το τακτικό αποθεματικό 
που έχει σχηματισθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ. Ν. 2190/ 1920. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά. 
 
 
6.4.11 Αποτελέσματα εις νέο 
 
Τα αποτελέσματα (ζημίες) προ φόρων της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν σε € (2.179.422,17), ενώ 
στην προηγούμενη χρήση ήταν, επίσης, ζημιογόνα κατά το ποσό των € (2.116.954,29), τα οποία 
συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 235.639,69 
διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 30.6.2018 ύψους € (1.943.782,48). 
 
 
6.4.12 Σύνολο καθαρής θέσης 
 
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις 30.6.2018 ανέρχεται σε € 959.656,69 έναντι                   
€ 2.032.078,86 κατά την 30.6.2017. Σημειώνεται ότι κατά την 30.6.2018 το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων € 959.656,69 είναι μικρότερο από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου (€ 2.745.000,00/ 
2=€ 1.372.500,00), αλλά εάν σε αυτό προστεθεί (σύμφωνα με το άρθρο 76Α του Νόμου 
2725/1999) η πλασματική αξία των ποδοσφαιριστών ποσού € 2.388.041,00, όπως αυτή 
προσδιορίστηκε από την αποτίμηση που διενήργησε η Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας Αθλητών του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και αφαιρεθεί το αναπόσβεστο υπόλοιπο του κονδυλίου 
«Κόστος Μετεγγραφών ποδοσφαιριστών» κατά την 30.6.2018 € 34.275,60, δεν συντρέχει 
περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920. 
 
 
6.4.13 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 
 
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, το σωρευτικό ύψος της οποίας ανέρχεται κατά την 30.6.2018 στο ποσό των                               
€ 34.248,23. 
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6.4.14 Εμπορικές υποχρεώσεις 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Προμηθευτές εσωτερικού 236.755,65 210.696,19

Προμηθευτές εξωτερικού 223.693,49 53.454,10

Σύνολο 460.449,14 264.150,29  
 
6.4.15 Φόρος εισοδήματος 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Φόρος εισοδήματος» κατά την 30.6.2018 ανέρχεται στο ποσό των 
€ 0,00.  
 
 
6.4.16 Λοιποί φόροι και τέλη 
 
Οι υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 34.689,12 15.324,36

Φόροι τέλη αμοιβών προσωπικού 42.675,42 115.500,57

Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 4.912,84 3.177,97

Λοιποί φόροι τέλη 0,00 2.655,00

Σύνολο 82.277,38 136.657,90  
 
 
6.4.17 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
 
Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω 
πίνακα: 

30.6.2018 30.6.2017

Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) 33.757,76 25.153,90

Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) 

ρυθμισμένες οφειλές
43.215,17 0,00

Λοιπά ταμεία κύριας ασφάλισης 0,00 0,00

Σύνολο 76.972,93 25.153,90  
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6.4.18 Λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
30.6.2018 30.6.2017

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

ποδοσφαιριστών
87.976,00 170.111,93

Καταθέσεις μετόχων για αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου
0,00 249.888,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις
265.837,60 70.448,00

Σύνολο 353.813,60 490.447,93  
 
 
6.4.19 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
 
Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
30.6.2018 30.6.2017

Δεδουλευμένες παρεπόμενες παροχές 

προσωπικού
0,00 0,00

Δεδουλευμένες αμοιβές τρίτων 34.695,66 4.249,76

Δεδουλευμένες παροχές τρίτων 4.034,07 7.242,05

Σύνολο 38.729,73 11.491,81  
 
 
6.4.20 Έσοδα επόμενων χρήσεων 
 
Τα έσοδα επόμενων χρήσεων της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Έσοδα από διαφημίσεις επόμενης 

χρήσεως
124.533,65 165.713,21

Έσοδα από πώληση ποδοσφαιριστή  

επόμενης χρήσεως 294.174,30 0,00

Έσοδα από εισιτήρια διαρκείας 

επόμενης χρήσεως
13.685,28 0,00

Σύνολο 432.393,23 165.713,21  
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ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
 
6.4.21 Ανάλυση κύκλου εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως ακολούθως:   

 
1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Έσοδα αγώνων 191.696,70 123.978,06

Έσοδα από τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων 1.418.598,74 1.466.631,51

Έσοδα από παραχώρηση ποδοσφαιριστών 1.130.000,00 700.000,00

Σύνολο 2.740.295,44 2.290.609,57  
 
6.4.22 Λοιπά συνήθη έσοδα 
 
Η ανάλυση των λοιπών συνήθων εσόδων έχει ως ακολούθως: 
 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Επιχορηγήσεις 289.312,69 727.793,10

Διάφορα έσοδα πωλήσεων 1.835,80 1.451,61

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 503.050,52 475.823,40

Έσοδα από συνεισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00

Άλλα λειτουργικά έσοδα 0,00 255.095,56

Σύνολο 794.199,01 1.460.163,67  
 
 
6.4.23 Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων και κερδών έχει ως ακολούθως: 
 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Έσοδα από διαγραφή οφειλών 

αποχωρησάντων ποδοσφαιριστών 
0,00 0,00

Λοιπά Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 18.967,51 4.794,87

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 

επισφαλών απαιτήσεων
84.000,00 0,00

Σύνολο 102.967,51 4.794,87  
 
 
6.4.24  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

 
Ο λογαριασμός «Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» αναλύεται ως ακολούθως: 
 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00  
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6.4.25  Έξοδα ανά κατηγορία  
 
Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσεως αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
   

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.919.830,22 3.048.080,72

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 567.406,72 447.012,62

Παροχές τρίτων 452.839,66 565.987,45

Φόροι και τέλη 53.666,57 50.019,59

Διάφορα έξοδα 1.322.975,73 1.199.989,65

Αποσβέσεις παγίων στο λειτουργικό κόστος 313.522,85 425.975,42

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 5.908,83 2.235,15

Αξία δωρεών για κοινοφελείς σκοπούς 0,00 -445,00

Αξία χορηγούμενων εισιτηρίων δωρεάν -22.587,11 -17.782,28

Σύνολο 5.613.563,47 5.721.073,32

Κατανομή ανά κατηγορία

Κόστος πωλήσεων (Κόστος λειτουργίας 

ποδοσφαιρικού τμήματος)
4.234.103,99 4.286.900,60

Έξοδα διοίκησης 1.318.225,32 1.367.600,42

Έξοδα διάθεσης 61.234,16 66.572,30

Σύνολο 5.613.563,47 5.721.073,32  
 

 
6.4.26  Λοιπά έξοδα και ζημιές 
 
Τα Λοιπά έξοδα και ζημιές της χρήσεως αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:   

 
1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 105.000,00

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 4.768,93 3.690,37

Αποσβέσεις αποχωρησάντων ποδοσφαιριστών 183.791,17 25.970,23

Λοιπά έκτακτα έξοδα 644,19 8,44

Σύνολο 189.204,29 134.669,04  
 
 
6.4.27  Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 
 
Ο λογαριασμός «Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων» αναλύεται ως 
ακολούθως: 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Ζημία πώλησης μεταφορκών μέσων 0,00 -4.461,03

Σύνολο 0,00 -4.461,03  
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6.4.28  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 
Ο λογαριασμός «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» αναλύεται ως ακολούθως: 
 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Προμήθεις εγγυητικών επιστολών 10.000,00 10.652,47

Λοιπά τραπεζικά έξοδα 1.967,26 1.666,54

Τόκοι ρύθμισης ΙΚΑ 2.149,11 0,00

Σύνολο 14.116,37 12.319,01  
 
6.4.29  Αποτέλεσμα προ φόρων 
 
Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων € (2.179.422,17), οι οποίες 
μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό αποτελέσματα εις νέο της Καθαρής Θέσης. 
 
 
6.4.30  Φόροι εισοδήματος  
 
Ο λογαριασμός «Φόροι εισοδήματος» αναλύεται ως ακολούθως: 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Φόρος εισοδήματος χρήσης 0,00 0,00

Φόρος εισοδήματος προηγούμενης χρήσης 0,00 18.270,00

Σύνολο 0,00 18.270,00  
 
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώρηση αναβαλλόμενων φόρων. 
 
 
6.4.31  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  -  Προτεινόμενη Διανομή Αποτελεσμάτων 
Τα αποτελέσματα (ζημίες) μετά φόρων της κλειόμενης χρήσεως ανέρχονται σε € (2.179.422,17), 
τα οποία συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 235.639,69 
διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 30.6.2018  ύψους € (1.943.782,48).  
 
Συνεπώς, λόγω της ύπαρξης του προαναφερθέντος υπολοίπου ζημιών εις νέο κατά την 
30.6.2018, δεν είναι εφικτή η διανομή κερδών στην κλειόμενη χρήση.  
 
 
6.5 Ανάλυση Αμοιβών Προσωπικού 
Τα αναλυτικά στοιχεία του απασχοληθέντος, εντός της κλειόμενης χρήσεως, προσωπικού έχουν 
ως εξής: 
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Μέσος όρος 

απασχοληθέντων 

ατόμων στη χρήση

Κατηγορία
Αποδοχές 

Μισθωτών

Αποδοχές 

Ημερομίσθιων

Εργοδοτικές 

επιβαρύνσεις

31 Μισθωτοί 419.321,61 105.186,06

11 Ημερομίσθιοι 137.393,39 35.700,14

2 Ημερομίσθιοι Εργόσημο 27.758,74

Ποδοσφαιριστές (μισθοί) 427.887,86 87.941,54

Ποδοσφαιριστές (συμβόλαια) 1.344.950,00

Σύνολο 82 2.192.159,47 165.152,13 228.827,74

38

 
 
Ο μέσος όρος προσωπικού της Εταιρείας κατά την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 73 
απασχολούμενους. 
 
 
6.6 Αμοιβές σε Μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων  
 
Δεν δόθηκαν αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως. 
 
 
6.7 Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 
 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
 
6.8 Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 
 
 
6.9 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. 
 
 
6.10 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. 
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6.11  Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί (συμφωνίες). 
 
 
6.12  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 
   
6.12.1   Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
 
Η Εταιρεία έχει συνάψει δύο συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση 
ακινήτων, οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2021. 
 
Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Έως 1 έτος 129.600,00 213.600,00

Από 1 έτος έως και 5 έτη 263.200,00 644.800,00

Πάνω από 5 έτη 0,00 0,00

Σύνολο 392.800,00 858.400,00  
 
6.12.2  Εγγυήσεις  
 
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή τραπέζης ποσού € 200.000,00 προς την Επιτροπή 
Επαγγελματικού Αθλητισμού (στα πλαίσια της διαδικασίας της ετήσιας αδειοδότησης για 
συμμετοχή της στο πρωτάθλημα). 
 
Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα και ως εκ τούτου δεν υφίστανται 
εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων. 
 
6.12.3  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1/7/2009 – 
30/6/2010 και 1/7/2010 – 30/6/2011. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα ελέγχου για τις εν λόγω 
χρήσεις έχει παραγραφεί, βάσει των προϋποθέσεων του άρθρου 36 του Ν.4174/2013 και 
σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμό 675/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).  

Για τη χρήση 1/7/2017-30/6/2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α, του Ν. 4174/2013. Ο 
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να 
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/7/2017-30/6/2018. 
Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη  επίδραση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 
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6.13 Σημαντικά Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 
Μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως (30/6/2018) και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των εν 
λόγω οικονομικών καταστάσεων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που θα πρέπει να 
αναφερθούν. 
 

Τρίπολη, 29 Ιανουαρίου 2019 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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1. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 

2018 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ  01/07/2017 - 30/06/2018) 
 
Υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
για τη χρήση 1/7/2017 - 30/6/2018 καθώς επίσης και την Έκθεση Πεπραγμένων της χρήσεως και 
παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του Ν.4308/2014. Όλα τα στοιχεία του 
ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην περίοδο αναγνωρίζονται 
στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου. Η Εταιρεία ανήκει στις «Μεσαίες» 
οντότητες του Ν.4308/2014. 
 
Σημειώνεται ότι η κλειόμενη χρήση είναι η τρίτη κατά την οποία οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται βάσει των διατάξεων των ΕΛΠ του Ν.4308/2014.  
 

Εξέλιξη των εργασιών 

Ο κύκλος των εργασιών από την δραστηριότητα της Εταιρείας ανήλθε σε € 2.740.295,44 και 
προήλθε από έσοδα από αγώνες κατά € 191.696,70, έσοδα από τηλεοπτικές μεταδόσεις                       
αγώνων € 1.418.598,74 και έσοδα από παραχώρηση  ποδοσφαιριστών κατά € 1.130.000,00. Σε 
σύγκριση με τον κύκλο εργασιών της προηγούμενης χρήσεως € 2.290.609,57 υπήρξε αύξηση της 
τάξεως των € 449.685,87, ήτοι ποσοστό 19,63%. 
 
Όπως προαναφέρθηκε τα έσοδα από παραχώρηση ποδοσφαιριστών ανήλθαν στην κλειόμενη 
χρήση σε € 1.130.000,00 (αφορά την πώληση του ποδοσφαιριστή DONNARUMMA ANTONIO στην 
ιταλική ομάδα ASSOCIAZIONE CALCIO MILAN S.P.A. έναντι ποσού € 930.000,00 και του 
ποδοσφαιριστή SILVA DE ALMEIDA IGOR στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έναντι ποσού € 200.000,00) 
έναντι ποσού € 700.000,00 κατά την προηγούμενη χρήση (αφορούσε την πώληση του 
ποδοσφαιριστή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ). 
 
Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν σε € 794.199,01, έναντι ποσού € 1.460.163,67 κατά την 
προηγούμενη χρήση (παρουσίασαν μείωση 45,61%).  
 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € 1.318.225,32 και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
σε € 61.234,16 και συνολικά ανήλθαν σε € 1.379.459,48. Τα αντίστοιχα κονδύλια της 
προηγούμενης χρήσεως ανέρχονταν σε € 1.367.600,42 και € 66.572,30 (συνολικά ανήλθαν σε                   
€ 1.434.172,72). 
 
Η Εταιρεία διενήργησε αποσβέσεις στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία για το χρονικό διάστημα 
1/7/2017 - 30/6/2018 βάσει των συντελεστών του Νόμου 4172/2013 ύψους € 313.522,85 (έναντι         
€ 425.975,42 της προηγούμενης χρήσεως). 
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Τα αποτελέσματα (ζημίες) προ φόρων της κλειόμενης χρήσεως ανέρχονται σε € (2.179.422,17), 
ενώ στην προηγούμενη χρήση ήταν, επίσης, ζημιογόνα και ανήλθαν σε € (2.116.954,29), τα 
οποία συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 235.639,69 
διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 30.6.2018 ύψους € (1.943.782,48). 
 
Η πορεία της Εταιρείας κατά την 12η εταιρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική 
κρίση που επικρατεί στην αγορά τα τελευταία έτη, κρίνεται ικανοποιητική. Επίσης η Εταιρεία έχει 
ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση διότι έχει θετικά Ίδια Κεφάλαια ύψους € 959.656,69, ενώ 
έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.  
 
Οικονομική θέση της Εταιρείας 

Όπως προαναφέρθηκε, η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 30/6/2018 κρίνεται 
ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία (λόγω της οικονομικής 
κρίσης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια).  
 
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30/6/2018 ανέρχονται σε ποσό € 959.656,69 έναντι ποσού                         
€ 2.032.078,86 κατά την 30/6/2017 (παρουσίασαν μείωση 52,77%). 
 
Κατά την 30/6/2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 91.500 ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης, ενώ το ύψος του ανέρχεται σε € 2.745.000,00. Το 
κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο εν λόγω ύψος εντός της κλειόμενης χρήσεως ύστερα από: α) την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 672.000,00, που έγινε με την από 
31/12/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ (με την έκδοση 22.400 νέων 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης) και β) την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου κατά το ποσό των € 435.000,00, που έγινε με την από 29/6/2018 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ (με την έκδοση 14.500 νέων ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης). 

 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 1/7/2017-30/6/2018 και 
1/7/2016-30/6/2017 έχουν ως εξής: 
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

30/6/2018 30/6/2017

ΠΟΣΑ ΣΕ € % ΠΟΣΑ ΣΕ € %

1 Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.788.114,09 73,33% 2.223.445,37 66,69%

Σύνολο ενεργητικού 2.438.540,93 3.334.033,30

2 Πάγιο ενεργητικό 650.426,84 26,67% 1.110.587,93 33,31%

Σύνολο ενεργητικού 2.438.540,93 3.334.033,30

3 Ίδια κεφάλαια 959.656,69 66,43% 2.032.078,86 159,55%

Σύνολο υποχρεώσεων 1.444.636,01 1.273.615,04

4 Σύνολο υποχρεώσεων 1.444.636,01 59,24% 1.273.615,04 38,20%

Σύνολο παθητικού 2.438.540,93 3.334.033,30

5 Ίδια κεφάλαια 959.656,69 39,35% 2.032.078,86 60,95%

Σύνολο παθητικού 2.438.540,93 3.334.033,30

6 Ίδια κεφάλαια 959.656,69 147,54% 2.032.078,86 182,97%

Πάγιο ενεργητικό 650.426,84 1.110.587,93

7 Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.788.114,09 123,78% 2.223.445,37 174,58%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.444.636,01 1.273.615,04

8 Κεφάλαιο κινήσεως 343.478,08 19,21% 949.830,33 42,72%

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.788.114,09 2.223.445,37

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).

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 

και πάγιο ενεργητικό.

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την  εξάρτηση της Εταιρείας από ξένα και ίδια κεφάλαια. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από 

τα Ίδια Κεφάλαια.

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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ΠΟΣΑ ΣΕ € % ΠΟΣΑ ΣΕ € %

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -2.179.422,17 -79,53% -2.116.954,29 -92,42%

Κύκλος εργασιών (Εσοδα από αγώνες και από 

παραχώρηση ποδοσφαιριστών) 2.740.295,44
2.290.609,57

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -2.179.422,17 -59,92% -2.116.954,29 -56,37%

Σύνολο εσόδων 3.637.461,96 3.755.568,11

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -2.179.422,17 -227,10% -2.116.954,29 -104,18%

Ίδια κεφάλαια 959.656,69 2.032.078,86

Μικτά αποτελέσματα χρήσεως -1.493.808,55 -54,51% -1.996.291,03 -87,15%

Κύκλος εργασιών (Εσοδα από αγώνες και από 

παραχώρηση ποδοσφαιριστών) 2.740.295,44
2.290.609,57

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

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού αποτελέσματος επί των πωλήσεων 

της εταιρείας.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

1/7/2017-30/6/2018 1/7/2016-30/6/2017

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τον κύκλο 

εργασιών.

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

έσοδα.

 
 

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι 

Η Διοίκηση της Εταιρείας προβλέπει ότι η πορεία των εργασιών της θα διαμορφωθεί για τη χρήση 
1/7/2018-30/6/2019 σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με αυτά της χρήσεως 1/7/2017-30/6/2018, 
παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εξαιτίας της οικονομικής κρίσεως.  
 
Στόχος της Διοίκησης της Εταιρείας για την επόμενη (και όχι μόνο) χρήση είναι η όσο το δυνατόν 
καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού ποδοσφαιριστών που διαθέτει (τόσο στην πρώτη ομάδα όσο 
και στα τμήματα υποδομής) και η περαιτέρω βελτίωσή του (παρέχοντάς του όλες τις απαραίτητες 
συνθήκες), φτιάχνοντας μία νεανική αλλά και ταυτόχρονα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, η οποία 
θα πετυχαίνει τους αγωνιστικούς της στόχους, θα ξανακερδίσει τη συμμετοχή της στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα προσφέρει όμορφο θέαμα στους φιλάθλους της. Η Διοίκηση θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της και εκτιμά ότι, με τον 
τρόπο αυτό, θα αυξήσει περαιτέρω τα έσοδα από εισιτήρια στους αγώνες της ομάδας, θα 
επιτύχει ακόμη καλύτερες εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς και διαφημιστές και θα αποκομίσει 
οικονομικά οφέλη τόσο μέσω της ενδεχόμενης πώλησης των δικαιωμάτων τους σε άλλες ομάδες 
όσο και μέσω της καταβολής μικρότερων ποσών για την απόκτηση  νέων ποδοσφαιριστών.  
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Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Δεν υπάρχουν. 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει. 

 
Ιδιόκτητα ακίνητα  

Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα. 

 
Υποκαταστήματα 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 
 
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων - Ανάλυση της Έκθεσης της Εταιρείας σε 

κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων.  
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 
συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο κίνδυνος ρευστότητας. 
 
Αυτή η σημείωση παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε καθέναν από τους 
ανωτέρω  κινδύνους και για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζει για την επιμέτρηση και την διαχείριση του κινδύνου. 
 
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται 
και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης 
κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα 
σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που 
παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 
Είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει τους εν λόγω κινδύνους, οι οποίοι 
αναλύονται κατωτέρω:  

 
Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημιάς για την Εταιρεία σε περίπτωση 
που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις της 
Εταιρείας από τους πελάτες της ενώ η έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από 
τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη.  
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών αλλά 
εκτιμάται ότι δεν είναι σημαντικός. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από 
διαφημίσεις και χορηγίες, από τη SUPERLEAGUE καθώς και από άλλες ΠΑΕ (από την πώληση 
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δικαιωμάτων ποδοσφαιριστών σε αυτές) και εκτιμάται ότι υπάρχει διασπορά του πιστωτικού 
κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται σε διαρκή βάση από 
το Διοικητικό Συμβούλιο και όποτε κρίνεται απαραίτητο σχηματίζονται σχετικές προβλέψεις για 
ενδεχόμενη μη ρευστοποίηση απαιτήσεων. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο, διότι το σύνολο των συναλλαγών της 
διενεργείται σε ευρώ. 
                                    
Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίων διότι τα έσοδα της και οι λειτουργικές της 
ταμειακές ροές είναι ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά και έχει 
μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.  
 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία 
για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ότι θα 
έχει πάντα αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν κάτω 
από συνήθεις, αλλά και στις περισσότερες δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίστανται μη 
αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη της Εταιρείας. 
 
Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για 
περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και σε μηνιαία βάση κυλιόμενη 
πρόβλεψη ενός μήνα, ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να 
καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών της.  
 
Οι λογιστικές αρχές 

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσεως 1/7/2017-30/6/2018 και του Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων χρήσεως, εφαρμόστηκε η εξής βασική λογιστική αρχή σχετικά με την αποτίμηση 
των παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση το άρθρο 24 του Ν.4172/2013. 
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Προτεινόμενη Διανομή Αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα (ζημίες) μετά φόρων της κλειόμενης χρήσεως ανέρχονται σε € (2.179.422,17), 
τα οποία συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 235.639,69 
διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 30.6.2018  ύψους € (1.943.782,48).  
 
Συνεπώς, λόγω της ύπαρξης του προαναφερθέντος υπολοίπου ζημιών εις νέο κατά την 
30.6.2018, δεν είναι εφικτή η διανομή κερδών στην κλειόμενη χρήση.  
 
Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα 
Σημειώνεται ότι δεν προκύπτουν περιβαλλοντικά θέματα ή επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την 
ασφάλεια από την λειτουργία της Εταιρείας. 
 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευαισθησίας πραγματοποιούνται σχετικές ενέργειες ενημέρωσης 
ή και συμμετοχής σε δράσεις που πραγματοποιούν κοινωνικοί φορείς. Μία από αυτές τις 
ενέργειες είναι και η ανακύκλωση του χαρτιού και του πλαστικού που πραγματοποιείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα η Εταιρεία προσπαθεί να μειώσει την άσκοπη κατανάλωση 
ενέργειας αντικαθιστώντας, όποτε κρίνεται απαραίτητο, παλαιότερο με νέο εξοπλισμό και 
ελέγχοντας σε τακτική βάση το σύστημα κλιματισμού στους χώρους εργασίας. 
 
Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα η Εταιρεία έχει ως βασικό άξονα, το σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ίση μεταχείριση στην απασχόληση. Θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό της 
αποτελεί το βασικότερο παράγοντα της εξέλιξής της και επενδύει σε αυτό, φροντίζοντας για τη 
συστηματική επιμόρφωσή του και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για προαγωγές και επαγγελματική 
σταδιοδρομία. Παράλληλα εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης κάθε 
εργαζομένου της.  
 
Τέλος, η Εταιρεία διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το σύνολο των 
εργαζομένων της στο οποίο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.  
 

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 
Μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως (30/6/2018) και μέχρι την ημέρα της σύνταξης της 
παρούσας έκθεσης δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που θα έπρεπε να αναφερθεί στην 
παρούσα έκθεση και η όλη πορεία των εργασιών της Εταιρείας βαίνει ομαλά. 
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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε: 
1. Να εγκρίνετε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ» για 
τη χρήση 1/7/2017-30/6/2018 (τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, την Κατάσταση 
Μεταβολών Καθαρής Θέσης και το Προσάρτημα-Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων). 
2. Να εγκρίνετε την διάθεση των Αποτελεσμάτων της χρήσεως. 
3. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 
1/7/2017-30/6/2018 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. 
4. Να διορίσετε ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο της χρήσεως 2018 (1/7/2018-30/6/2019). 
  

 

Τρίπολη, 29 Ιανουαρίου 2019 

 
Ακριβές αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α.Δ.Τ.: ΑΜ 328582     
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2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας «AΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας 
«AΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης 
Ιουνίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας «AΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ» κατά την 30η Ιουνίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 
2725/1999.   

Βάση Γνώμης 

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 Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 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 οικονομικών 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 τη 
γνώμη μας. 

Άλλες Πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά 
στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
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Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες 
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που 
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις 
εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε 
αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν 
έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 2725/1999, όπως 
και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών 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. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 
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 οικονομικές 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 
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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 την 
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 οικονομικών 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 οικονομικών 
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. 

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 K.N. 2190/1920 και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 30/6/2018. 
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη 
Εταιρεία «AΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
        Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Τριαντάφυλλος Δημ. Κωτσαλάς 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 
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3. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της “ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ” 

 της 30ης Ιουνίου 2018 
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ 
  

 
 

Σημείωση 30.6.2018 30.6.2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 6.4.1 242.513,86 314.290,64

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.4.1 32.327,46 44.999,27

Λοιπός εξοπλισμός 6.4.1 329.456,25 377.709,17

Σύνολο 604.297,57 736.999,08

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 6.4.1 40.419,14 367.878,72

Σύνολο 40.419,14 367.878,72

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

υπό κατασκευή
6.4.2

3.710,13 3.710,13

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά 6.4.3 2.000,00 2.000,00

Σύνολο 5.710,13 5.710,13

Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 650.426,84 1.110.587,93

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 6.4.4 917.114,22 755.453,70

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 6.4.5 323.856,74 46.631,51

Λοιπές απαιτήσεις 6.4.6 236.629,79 1.118.711,84

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00

Προπληρωμένα έξοδα 6.4.7 253.763,92 177.440,37

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.4.8 56.749,42 125.207,95

Σύνολο 1.788.114,09 2.223.445,37

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.788.114,09 2.223.445,37

Σύνολο ενεργητικού 2.438.540,93 3.334.033,30  
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Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 6.4.9 2.745.000,00 1.638.000,00

Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00

Σύνολο 2.745.000,00 1.638.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 6.4.10 158.439,17 158.439,17

Αφορολόγητα αποθεματικά 6.4.10 0,00 0,00

Αποτελέσματα εις νέο 6.4.11 -1.943.782,48 235.639,69

Σύνολο -1.785.343,31 394.078,86

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00

Σύνολο καθαρής θέσης 6.4.12 959.656,69 2.032.078,86

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 6.4.13 34.248,23 28.339,40

Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00

Σύνολο 34.248,23 28.339,40

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 0,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 6.4.14 460.449,14 264.150,29

Φόρος εισοδήματος 6.4.15 0,00 180.000,00

Λοιποί φόροι και τέλη 6.4.16 82.277,38 136.657,90

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 6.4.17 76.972,93 25.153,90

Λοιπές υποχρεώσεις 6.4.18 353.813,60 490.447,93

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 6.4.19 38.729,73 11.491,81

Έσοδα επόμενων χρήσεων 6.4.20 432.393,23 165.713,21

Σύνολο 1.444.636,01 1.273.615,04

Σύνολο υποχρεώσεων 1.444.636,01 1.273.615,04

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων
2.438.540,93 3.334.033,30
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4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της “ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ”  

της χρήσεως 1/7/2017 – 30/6/2018   
 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ 
  
 
 
 

Σημείωση 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 6.4.21 2.740.295,44 2.290.609,57

Κόστος πωλήσεων (Κόστος λειτουργίας ποδοσφαιρικού 
τμήματος)

6.4.25 -4.234.103,99 -4.286.900,60

Μικτό αποτέλεσμα -1.493.808,55 -1.996.291,03

Λοιπά συνήθη έσοδα 6.4.22 794.199,01 1.460.163,67

-699.609,54 -536.127,36

Έξοδα διοίκησης 6.4.25 -1.318.225,32 -1.367.600,42

Έξοδα διάθεσης 6.4.25 -61.234,16 -66.572,30

Λοιπά έξοδα και ζημιές 6.4.26 -189.204,29 -134.669,04

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων

6.4.27 0,00 -4.461,03

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή 
ευκαιρίας

0,00 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 6.4.23 102.967,51 4.794,87

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -2.165.305,80 -2.104.635,28

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.4.24 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.4.28 -14.116,37 -12.319,01

Αποτέλεσμα προ φόρων 6.4.29 -2.179.422,17 -2.116.954,29

Φόροι εισοδήματος 6.4.30 0,00 -18.270,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 6.4.31 -2.179.422,17 -2.135.224,29
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5. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης της “ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ”  

της χρήσεως 1/7/2017 – 30/6/2018   
 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ 
  
 
 

Κεφάλαιο
Καταθέσεις 

Ιδιοκτητών

Αποθεματικά 

νόμων και κατ/κού

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 01.07.2016 1.638.000,00 0,00 61.730,85 0,00 2.467.572,30 4.167.303,15

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και 
διόρθωση λαθών

0,00

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00

Εσωτερικές μεταφορές 96.708,32 -96.708,32 0,00

Διανομές μερισμάτων 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 1.7.2016-30.6.2017 -2.135.224,29  -2.135.224,29  

Υπόλοιπο 30.06.2017 1.638.000,00 0,00 158.439,17 0,00 235.639,69 2.032.078,86

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 1.107.000,00 1.107.000,00

Εσωτερικές μεταφορές 0,00

Διανομές μερισμάτων 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 1.7.2017-30.6.2018 -2.179.422,17 -2.179.422,17

Υπόλοιπο 30.06.2018 2.745.000,00 0,00 158.439,17 0,00 -1.943.782,48 959.656,69  
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6. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της “ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ” της 30ης Ιουνίου 2018 
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 
6.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 
 
α) Επωνυμία: ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ 

 
β) Νομικός τύπος: Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία. 

 
γ) Περίοδος αναφοράς: 1/7/2017 – 30/6/2018 

 
δ) Διεύθυνση της έδρας: Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, ΤΚ 22132 

 
ε) Αρ. Μ.Α.Ε. 58903/06/Β/05/4 
 
στ) ΓΕ.ΜΗ.: 029315814000 
 
ζ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για 
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς δεν υφίστανται παράγοντες που να 
θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της. 
 
η) Η Εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση. 

 
θ) Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων. 

 
ι) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), Ν. 4308/2014. 

 
κ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

 
λ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί. 
 
Σημειώνεται ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 29.1.2019. 
 
6.2 Προοπτική της Εταιρείας 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την προοπτική της Εταιρείας 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  
 
Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της οικονομικής 
κρίσης που επικρατούν στην ελληνική αγορά, κρίνεται ικανοποιητική. Στόχος της Διοίκησης της 
Εταιρείας για την επόμενη (και όχι μόνο) χρήση είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του 
δυναμικού ποδοσφαιριστών που διαθέτει (τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στα τμήματα 
υποδομής) και η περαιτέρω βελτίωσή του (παρέχοντάς του όλες τις απαραίτητες συνθήκες), 
φτιάχνοντας μία νεανική αλλά και ταυτόχρονα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, η οποία θα πετυχαίνει 
τους αγωνιστικούς της στόχους, θα ξανακερδίσει τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις και θα προσφέρει όμορφο θέαμα στους φιλάθλους της. Η Διοίκηση θα καταβάλλει 
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κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της και εκτιμά ότι, με τον τρόπο αυτό, θα 
αυξήσει περαιτέρω τα έσοδα από εισιτήρια στους αγώνες της ομάδας, θα επιτύχει ακόμη 
καλύτερες εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς και διαφημιστές και θα αποκομίσει οικονομικά 
οφέλη τόσο μέσω της ενδεχόμενης πώλησης των δικαιωμάτων τους σε άλλες ομάδες όσο και 
μέσω της καταβολής μικρότερων ποσών για την απόκτηση νέων ποδοσφαιριστών.  
 
6.3 Σύνοψη Λογιστικών Αρχών και Μεθόδων 
 
Η Εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  
 
 
6.3.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
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, 
μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες απομειώσεις της αξίας τους. 
 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων 
παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία 
και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν γίνονται.  
 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, βάσει 
της σταθερής μεθόδου απόσβεσης στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους (η οποία 
επανεξετάζεται σε περιοδική βάση). Τα ποσοστά απόσβεσης που προέκυψαν από την εκτιμώμενη 
ωφέλιμη ζωή των παγίων δεν αποκλίνουν από τους συντελεστές αποσβέσεων που αναφέρονται 
στο  άρθρο 24 του νόμου 4172/2013. Η αξία των βελτιώσεων, σε ακίνητα τρίτων, αποσβένεται 
κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου ή της ωφέλιμης ζωής του παγίου (στο μικρότερο από 
τα δύο). 
 
Οι συντελεστές απόσβεσης κατά κατηγορία παγίων στοιχείων, έχουν ως ακολούθως: 
 

Εγκαταστάσεις κτιρίων - 
Τεχνικά έργα σε ακίνητα 
τρίτων  

15,6% - 18,5% (βάσει των υπολειπόμενων 
ετών μίσθωσης) 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 10% 
Μεταφορικά μέσα 12% και 16%  
Λοιπός Εξοπλισμός 10% και 20% 

 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες 
αποσβέσεις των ενσώματων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται από τους 
αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και, οποιοδήποτε κέρδος ή 
ζημία προκύπτει, περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 
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6.3.2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα εξής: 
- Λογισμικά προγράμματα, τα οποία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης και αποσβένονται με τη 
σταθερή μέθοδο και με συντελεστή απόσβεσης 20% και 
 - Κόστος μετεγγραφών ποδοσφαιριστών, το οποίο αφορά το κόστος αγοράς για την απόκτηση 
της κυριότητας των δικαιωμάτων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και αποσβένεται σύμφωνα με 
τη διάρκεια των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών. 
 
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
 
6.3.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Εγγυήσεις») επιμετρώνται στο κόστος 
κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν αυτές κρίνονται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
 
 
6.3.4 Διάθεση ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 
Κατά τη διάθεση των ενσώματων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων η 
διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών αναγνωρίζεται ως κέρδος – 
ζημία στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. 
 
 
6.3.5 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
 
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει 
της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 
 
 
6.3.6 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες 
απομείωσης. 
 
 
6.3.7 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 
μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους. Οι προκύπτοντες τόκοι 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα). 
 
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. 
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6.3.8 Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα 
στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που 
προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε 
δεν υφίσταται πλέον. 

 

6.3.9 Προβλέψεις 
 
Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία για το σύνολο του 
προσωπικού της. 
 
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
 
 
6.3.10 Στοιχεία καθαρής θέσης  
 
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή 
καταβληθεί. 
 
 
6.3.11 Φόροι εισοδήματος 
Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για το φόρο εισοδήματος απαιτείται 
σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά τη κανονική ροή των εργασιών της Εταιρείας λαμβάνουν 
χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου 
είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους 
φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος της χρήσης κατά την οποία ο 
προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έχει λάβει χώρα. 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις 
διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις (όταν αυτές 
υφίστανται). 
 
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώρηση αναβαλλόμενων φόρων. 
 
6.3.12 Έσοδα και έξοδα 
 
Η Εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. 
 
Ειδικότερα: 
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά, και 
όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από 
τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
 

6.3.13 Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 
 
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά 
με τη διόρθωση: 
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 
θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και 
της τρέχουσας περιόδου, και 
 
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών 
μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 
 
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, 
κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 
 
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 
 
 
6.3.14 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. 
 
6.3.15 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. 
 
6.3.16 Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία  
 
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 
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6.4 Αναλύσεις κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
6.4.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα και Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη 
συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ακίνητα

Εγκαταστάσεις κτιρίων 

σε ακίνητα τρίτων

Λοιπός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Κόστος 

Μετεγγραφών 

ποδοσφαιριστών

Λοιπά άυλα

Υπόλοιπο 01/7/2016 693.688,73 170.985,64 952.506,66 458.555,06 2.275.736,09 722.500,00 152.524,24 3.150.760,33

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 124.948,91 8.347,95 133.296,86 20.000,00 13.044,99 166.341,85

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 15.150,00 15.150,00 135.000,00 0,00 150.150,00

Υπόλοιπο 30/6/2017 693.688,73 170.985,64 1.077.455,57 451.753,01 2.393.882,95 607.500,00 165.569,23 3.166.952,18

Υπόλοιπο 01/7/2016 307.620,85 110.008,05 759.232,68 285.230,47 1.462.092,05 135.911,47 148.943,21 1.746.946,73

Αποσβέσεις περιόδου 71.777,24 15.978,32 70.618,90 38.235,36 196.609,82 221.001,97 8.363,63 425.975,42

Μειώσεις αποσβεσεων 

περιόδου 0,00 0,00 0,00 1.818,00 1.818,00 109.029,77 0,00 110.847,77

Υπόλοιπο 30/6/2017 379.398,09 125.986,37 829.851,58 321.647,83 1.656.883,87 247.883,67 157.306,84 2.062.074,38

Καθαρή λογιστική αξία 

30/06/2017 314.290,64 44.999,27 247.603,99 130.105,18 736.999,08 359.616,33 8.262,39 1.104.877,80

Υπόλοιπο 01/7/2017 693.688,73 170.985,64 1.077.455,57 451.753,01 2.393.882,95 607.500,00 165.569,23 3.166.952,18

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 12.370,35 22.513,08 34.883,43 0,00 2.269,50 37.152,93

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00

Υπόλοιπο 30/6/2018 693.688,73 170.985,64 1.089.825,92 474.266,09 2.428.766,38 77.500,00 167.838,73 2.674.105,11

Υπόλοιπο 01/7/2017 379.398,09 125.986,37 829.851,58 321.647,83 1.656.883,87 247.883,67 157.306,84 2.062.074,38

Αποσβέσεις περιόδου 71.776,78 12.671,81 49.547,87 33.588,48 167.584,94 141.549,56 4.388,35 313.522,85

Μειώσεις αποσβεσεων 

περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.208,83 0,00 346.208,83

Υπόλοιπο 30/6/2018 451.174,87 138.658,18 879.399,45 355.236,31 1.824.468,81 43.224,40 161.695,19 2.029.388,40

Καθαρή λογιστική αξία 

30/06/2018 242.513,86 32.327,46 210.426,47 119.029,78 604.297,57 34.275,60 6.143,54 644.716,71

ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/2017-30/6/2018

Μηχαν/λικός 

εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

Αξία κτήσεως

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Αξία κτήσεως

Σύνολο Σύνολο παγίων

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Λοιπά άυλα
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Σημείωση 
Το κονδύλι «Κόστος Μετεγγραφών ποδοσφαιριστών» (το οποίο στον Ισολογισμό περιλαμβάνεται 
στο κονδύλι «Λοιπά Άυλα») αναπόσβεστου υπολοίπου € 34.275,60 κατά την 30.6.2018  αφορά το 
κόστος αγοράς που κατέβαλλε η ΑΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ για την απόκτηση της κυριότητας 
των δικαιωμάτων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, αφαιρουμένων των σχετικών αποσβέσεων, οι 
οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τη διάρκεια των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών. 
 
 
6.4.2  Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
 
Οι προκαταβολές και τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή αναλύονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

30.6.2018 30.6.2017

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 

προκαταβολές κτήσεως παγίων 

στοιχείων

3.710,13 3.710,13

Σύνολο 3.710,13 3.710,13  
 
 
6.4.3 Λοιπά Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν δοθείσες εγγυήσεις ενοικίων ύψους 
€ 2.000,00. 
 
 
6.4.4 Εμπορικές απαιτήσεις  
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

30.6.2018 30.6.2017

Πελάτες 1.058.114,22 940.251,40

Επιταγές εισπρακτέες 0,00 40.202,30

Προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις
-141.000,00 -225.000,00

Σύνολο 917.114,22 755.453,70  
 
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, το σωρευτικό ύψος της οποίας 
ανέρχεται κατά την 30.6.2018 στο ποσό των € 141.000,00. 
 
 
6.4.5 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 
 
Τα δουλευμένα έσοδα της κλειόμενης χρήσεως αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Έσοδα από τηλεοπτικές μεταδόσεις 323.856,74 46.631,51

Σύνολο 323.856,74 46.631,51  
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6.4.6 Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

χρήσεως 1.7.2015-30.6.2016
0,00 858.605,74

Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση 

ΦΠΑ
0,00 0,00

Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων 0,00 5.000,00

Λογαριασμοί Δεσμευμένων 

Καταθέσεων
200.000,00 250.000,00

Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών 

και πιστωτών
36.629,79 5.106,10

Σύνολο 236.629,79 1.118.711,84  
 
 
6.4.7 Προπληρωμένα έξοδα 
 
Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.362,21 2.311,82

Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 

μεταφορικών μέσων
3.598,37 3.654,23

Εξοδα προετοιμασίας ποδοσφαιρικής 

ομαδος
44.600,00 0,00

Διαφήμιση από λοιπά μέσα 

ενημέρωσης
345,54 3.550,58

Αγορά αθλητικού υλικού 182.927,24 158.275,25

Λοιπά προπληρωμένα έξοδα 19.930,56 9.648,49

Σύνολο 253.763,92 177.440,37  
 
 
6.4.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
 

30.6.2018 30.6.2017

Ταμείο 5.484,94 46.376,05

Καταθέσεις όψεως 51.264,48 78.831,90

Σύνολο 56.749,42 125.207,95  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
6.4.9 Κεφάλαιο  
 
Κατά την 30/6/2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 91.500 ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης, ενώ το ύψος του ανέρχεται σε € 2.745.000,00. Το 
κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο εν λόγω ύψος εντός της κλειόμενης χρήσεως ύστερα από: α) την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 672.000,00, που έγινε με την από 
31/12/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ (με την έκδοση 22.400 νέων 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης) και β) την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου κατά το ποσό των € 435.000,00, που έγινε με την από 29/6/2018 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ (με την έκδοση 14.500 νέων ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας € 30,00 εκάστης). 

 
6.4.10 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού - Αφορολόγητα αποθεματικά 
 
Τα αποθεματικά νόμων ή καταστατικού ποσού € 158.439,17, αφορούν το τακτικό αποθεματικό 
που έχει σχηματισθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ. Ν. 2190/ 1920. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά. 
 
 
6.4.11 Αποτελέσματα εις νέο 
 
Τα αποτελέσματα (ζημίες) προ φόρων της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν σε € (2.179.422,17), ενώ 
στην προηγούμενη χρήση ήταν, επίσης, ζημιογόνα κατά το ποσό των € (2.116.954,29), τα οποία 
συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 235.639,69 
διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 30.6.2018 ύψους € (1.943.782,48). 
 
 
6.4.12 Σύνολο καθαρής θέσης 
 
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις 30.6.2018 ανέρχεται σε € 959.656,69 έναντι                   
€ 2.032.078,86 κατά την 30.6.2017. Σημειώνεται ότι κατά την 30.6.2018 το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων € 959.656,69 είναι μικρότερο από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου (€ 2.745.000,00/ 
2=€ 1.372.500,00), αλλά εάν σε αυτό προστεθεί (σύμφωνα με το άρθρο 76Α του Νόμου 
2725/1999) η πλασματική αξία των ποδοσφαιριστών ποσού € 2.388.041,00, όπως αυτή 
προσδιορίστηκε από την αποτίμηση που διενήργησε η Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας Αθλητών του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και αφαιρεθεί το αναπόσβεστο υπόλοιπο του κονδυλίου 
«Κόστος Μετεγγραφών ποδοσφαιριστών» κατά την 30.6.2018 € 34.275,60, δεν συντρέχει 
περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920. 
 
 
6.4.13 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 
 
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, το σωρευτικό ύψος της οποίας ανέρχεται κατά την 30.6.2018 στο ποσό των                               
€ 34.248,23. 
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6.4.14 Εμπορικές υποχρεώσεις 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Προμηθευτές εσωτερικού 236.755,65 210.696,19

Προμηθευτές εξωτερικού 223.693,49 53.454,10

Σύνολο 460.449,14 264.150,29  
 
6.4.15 Φόρος εισοδήματος 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Φόρος εισοδήματος» κατά την 30.6.2018 ανέρχεται στο ποσό των 
€ 0,00.  
 
 
6.4.16 Λοιποί φόροι και τέλη 
 
Οι υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 34.689,12 15.324,36

Φόροι τέλη αμοιβών προσωπικού 42.675,42 115.500,57

Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 4.912,84 3.177,97

Λοιποί φόροι τέλη 0,00 2.655,00

Σύνολο 82.277,38 136.657,90  
 
 
6.4.17 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
 
Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω 
πίνακα: 

30.6.2018 30.6.2017

Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) 33.757,76 25.153,90

Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) 

ρυθμισμένες οφειλές
43.215,17 0,00

Λοιπά ταμεία κύριας ασφάλισης 0,00 0,00

Σύνολο 76.972,93 25.153,90  
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6.4.18 Λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
30.6.2018 30.6.2017

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

ποδοσφαιριστών
87.976,00 170.111,93

Καταθέσεις μετόχων για αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου
0,00 249.888,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις
265.837,60 70.448,00

Σύνολο 353.813,60 490.447,93  
 
 
6.4.19 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
 
Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
30.6.2018 30.6.2017

Δεδουλευμένες παρεπόμενες παροχές 

προσωπικού
0,00 0,00

Δεδουλευμένες αμοιβές τρίτων 34.695,66 4.249,76

Δεδουλευμένες παροχές τρίτων 4.034,07 7.242,05

Σύνολο 38.729,73 11.491,81  
 
 
6.4.20 Έσοδα επόμενων χρήσεων 
 
Τα έσοδα επόμενων χρήσεων της Εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Έσοδα από διαφημίσεις επόμενης 

χρήσεως
124.533,65 165.713,21

Έσοδα από πώληση ποδοσφαιριστή  

επόμενης χρήσεως 294.174,30 0,00

Έσοδα από εισιτήρια διαρκείας 

επόμενης χρήσεως
13.685,28 0,00

Σύνολο 432.393,23 165.713,21  
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ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
 
6.4.21 Ανάλυση κύκλου εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως ακολούθως:   

 
1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Έσοδα αγώνων 191.696,70 123.978,06

Έσοδα από τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων 1.418.598,74 1.466.631,51

Έσοδα από παραχώρηση ποδοσφαιριστών 1.130.000,00 700.000,00

Σύνολο 2.740.295,44 2.290.609,57  
 
6.4.22 Λοιπά συνήθη έσοδα 
 
Η ανάλυση των λοιπών συνήθων εσόδων έχει ως ακολούθως: 
 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Επιχορηγήσεις 289.312,69 727.793,10

Διάφορα έσοδα πωλήσεων 1.835,80 1.451,61

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 503.050,52 475.823,40

Έσοδα από συνεισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00

Άλλα λειτουργικά έσοδα 0,00 255.095,56

Σύνολο 794.199,01 1.460.163,67  
 
 
6.4.23 Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων και κερδών έχει ως ακολούθως: 
 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Έσοδα από διαγραφή οφειλών 

αποχωρησάντων ποδοσφαιριστών 
0,00 0,00

Λοιπά Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 18.967,51 4.794,87

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 

επισφαλών απαιτήσεων
84.000,00 0,00

Σύνολο 102.967,51 4.794,87  
 
 
6.4.24  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

 
Ο λογαριασμός «Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» αναλύεται ως ακολούθως: 
 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00  
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6.4.25  Έξοδα ανά κατηγορία  
 
Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσεως αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
   

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.919.830,22 3.048.080,72

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 567.406,72 447.012,62

Παροχές τρίτων 452.839,66 565.987,45

Φόροι και τέλη 53.666,57 50.019,59

Διάφορα έξοδα 1.322.975,73 1.199.989,65

Αποσβέσεις παγίων στο λειτουργικό κόστος 313.522,85 425.975,42

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 5.908,83 2.235,15

Αξία δωρεών για κοινοφελείς σκοπούς 0,00 -445,00

Αξία χορηγούμενων εισιτηρίων δωρεάν -22.587,11 -17.782,28

Σύνολο 5.613.563,47 5.721.073,32

Κατανομή ανά κατηγορία

Κόστος πωλήσεων (Κόστος λειτουργίας 

ποδοσφαιρικού τμήματος)
4.234.103,99 4.286.900,60

Έξοδα διοίκησης 1.318.225,32 1.367.600,42

Έξοδα διάθεσης 61.234,16 66.572,30

Σύνολο 5.613.563,47 5.721.073,32  
 

 
6.4.26  Λοιπά έξοδα και ζημιές 
 
Τα Λοιπά έξοδα και ζημιές της χρήσεως αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:   

 
1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 105.000,00

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 4.768,93 3.690,37

Αποσβέσεις αποχωρησάντων ποδοσφαιριστών 183.791,17 25.970,23

Λοιπά έκτακτα έξοδα 644,19 8,44

Σύνολο 189.204,29 134.669,04  
 
 
6.4.27  Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 
 
Ο λογαριασμός «Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων» αναλύεται ως 
ακολούθως: 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Ζημία πώλησης μεταφορκών μέσων 0,00 -4.461,03

Σύνολο 0,00 -4.461,03  
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6.4.28  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 
Ο λογαριασμός «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» αναλύεται ως ακολούθως: 
 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Προμήθεις εγγυητικών επιστολών 10.000,00 10.652,47

Λοιπά τραπεζικά έξοδα 1.967,26 1.666,54

Τόκοι ρύθμισης ΙΚΑ 2.149,11 0,00

Σύνολο 14.116,37 12.319,01  
 
6.4.29  Αποτέλεσμα προ φόρων 
 
Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων € (2.179.422,17), οι οποίες 
μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό αποτελέσματα εις νέο της Καθαρής Θέσης. 
 
 
6.4.30  Φόροι εισοδήματος  
 
Ο λογαριασμός «Φόροι εισοδήματος» αναλύεται ως ακολούθως: 

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017

Φόρος εισοδήματος χρήσης 0,00 0,00

Φόρος εισοδήματος προηγούμενης χρήσης 0,00 18.270,00

Σύνολο 0,00 18.270,00  
 
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώρηση αναβαλλόμενων φόρων. 
 
 
6.4.31  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  -  Προτεινόμενη Διανομή Αποτελεσμάτων 
Τα αποτελέσματα (ζημίες) μετά φόρων της κλειόμενης χρήσεως ανέρχονται σε € (2.179.422,17), 
τα οποία συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 235.639,69 
διαμορφώνουν το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της 30.6.2018  ύψους € (1.943.782,48).  
 
Συνεπώς, λόγω της ύπαρξης του προαναφερθέντος υπολοίπου ζημιών εις νέο κατά την 
30.6.2018, δεν είναι εφικτή η διανομή κερδών στην κλειόμενη χρήση.  
 
 
6.5 Ανάλυση Αμοιβών Προσωπικού 
Τα αναλυτικά στοιχεία του απασχοληθέντος, εντός της κλειόμενης χρήσεως, προσωπικού έχουν 
ως εξής: 
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Μέσος όρος 

απασχοληθέντων 

ατόμων στη χρήση

Κατηγορία
Αποδοχές 

Μισθωτών

Αποδοχές 

Ημερομίσθιων

Εργοδοτικές 

επιβαρύνσεις

31 Μισθωτοί 419.321,61 105.186,06

11 Ημερομίσθιοι 137.393,39 35.700,14

2 Ημερομίσθιοι Εργόσημο 27.758,74

Ποδοσφαιριστές (μισθοί) 427.887,86 87.941,54

Ποδοσφαιριστές (συμβόλαια) 1.344.950,00

Σύνολο 82 2.192.159,47 165.152,13 228.827,74

38

 
 
Ο μέσος όρος προσωπικού της Εταιρείας κατά την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 73 
απασχολούμενους. 
 
 
6.6 Αμοιβές σε Μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων  
 
Δεν δόθηκαν αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως. 
 
 
6.7 Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 
 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
 
6.8 Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 
 
 
6.9 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. 
 
 
6.10 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. 
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6.11  Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί (συμφωνίες). 
 
 
6.12  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 
   
6.12.1   Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
 
Η Εταιρεία έχει συνάψει δύο συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση 
ακινήτων, οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2021. 
 
Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 
 

30.6.2018 30.6.2017

Έως 1 έτος 129.600,00 213.600,00

Από 1 έτος έως και 5 έτη 263.200,00 644.800,00

Πάνω από 5 έτη 0,00 0,00

Σύνολο 392.800,00 858.400,00  
 
6.12.2  Εγγυήσεις  
 
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή τραπέζης ποσού € 200.000,00 προς την Επιτροπή 
Επαγγελματικού Αθλητισμού (στα πλαίσια της διαδικασίας της ετήσιας αδειοδότησης για 
συμμετοχή της στο πρωτάθλημα). 
 
Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα και ως εκ τούτου δεν υφίστανται 
εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων. 
 
6.12.3  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1/7/2009 – 
30/6/2010 και 1/7/2010 – 30/6/2011. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα ελέγχου για τις εν λόγω 
χρήσεις έχει παραγραφεί, βάσει των προϋποθέσεων του άρθρου 36 του Ν.4174/2013 και 
σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμό 675/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).  

Για τη χρήση 1/7/2017-30/6/2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α, του Ν. 4174/2013. Ο 
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να 
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/7/2017-30/6/2018. 
Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη  επίδραση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 
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6.13 Σημαντικά Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 
Μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως (30/6/2018) και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των εν 
λόγω οικονομικών καταστάσεων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που θα πρέπει να 
αναφερθούν. 
 

Τρίπολη, 29 Ιανουαρίου 2019 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 
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