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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 «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ      

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923» 

 
 

       Την 01/03/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω 

στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

ΑΘΗΝΩΝ 1923» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6464301000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 43456/06/Β/99/24) σύμφωνα με 

την οποία: 

 
Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης  1686797  οι εγκεκριμένες με την από 21/01/2019 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  1686798  η από 26/01/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης από 01/07/2018 έως 30/06/2019 :  

 
1.) Η Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 20 και 

ειδικότερα ορίσθηκαν ως : 

1.1) Τακτικός Ελεγκτής: ο κ. Ρήγας Αναστάσιος του Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12091. 

1.2) Αναπληρωματικός Ελεγκτής: η κ. Χατζητζάνου – Ρήγα Κωνσταντίνα του Ευαγγέλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 

25311. 

 
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 
 

ΚΟΙΝ.: «ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» 

           Παπαρηγοπούλου 94-96, 

           Αθλ. Κέντρο Μαζαράκη, 3ος όροφος                                         Δημήτριος Φούντας 
           121 32 Περιστέρι 

  

mailto:vmaniati@gge.gr


Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας  

«ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη   

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΑΕ ΑΠΣ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923» (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 εταιρείας «ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

1923» κατά την 30
η
 Ιουνίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.2725.1999, 

όπως ισχύουν.  

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 γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Ουσιώδης Αβεβαιότητα που Σχετίζεται με τη Συνέχιση της Δραστηριότητας  

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην 

παράγραφο 2 του προσαρτήματος, η οποία αναφέρει ότι στις 30 Ιουνίου 2018, το σύνολο της 

αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων έχει 

καταστεί αρνητικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να 

αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα υπάρχει η πιθανότητα 

η εταιρία να μην βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους οριζόμενους από τις υφιστάμενες 

δανειακές και χρηματοδοτικές συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δείκτες για τη χρήση 2018. 

Όπως αναφέρεται στη σημείωση 2, οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 

αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα 

της εταιρείας  να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση 

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 διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες 

τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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 

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 Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 

30/06/2018, β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία 

«ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

.Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2018 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ 

 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ  12091 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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«ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΣ 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923»  

( με δ.τ “ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 ΠΑΕ”) 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ  17
ης

 ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( 01.07.2017-30.06.2018). 

 

Κυρίες & Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της 17ης εταιρικής χρήσης, που 

έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σε πλήρη συμφωνία με τον 

Νόμο 4308/2014 της  διαχειριστικής περιόδου από 01.07.17 έως 30.06.18, ώστε μαζί με την 

παρούσα συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη έκθεση να ζητήσουμε την έγκρισή σας. 

Στις οικονομικές καταστάσεις της παραπάνω χρήσεως έχουν καταχωρηθεί όλοι οι λογαριασμοί και 

σε τέτοια διάταξη ώστε τα ποσά να είναι ευκολονόητα και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της 

προηγούμενης χρήσεως και σύμφωνα πάντα με αυτά που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. 

   

1. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ  

Η ιδέα της ίδρυσης στις αρχές της δεκαετίας του 1920 της ποδοσφαιρικής ομάδας «Ατρόμητος» 

από τους Κολομβούνης, Πέτας, Σταθόπουλος, Συνοδινός, Σταματόπουλος, Γλυκοφρύδης 

υλοποιήθηκε το 1923, το ιδρυτικό καταστατικό εγκρίθηκε το 1924 και η υπογραφή αυτού το 1925 

όπου ο Ατρόμητος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο την 

περίοδο 1924-1925 μετέχοντας στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ανδρών της Αθήνας.  

Πρώτος Πρόεδρος ήταν ο Ιωσήφ Τσουρουκτσόγλου, ένας ευυπόληπτος γιατρός που καταγόταν από 

τη Μικρά Ασία και πρώτη έδρα της ομάδας ήταν το γήπεδο του Πανελληνίου στο Πεδίον του 

Άρεως. Το 1925 σε μια άλλη περιοχή της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας στο Περιστέρι 

ιδρύεται ο σύλλογος Ασπίς από τον οποίο προήλθε ο ποδοσφαιρικός Νέος Αστήρ. Το 1932 ο 

Νικόλαος Επίογλου και ο Ιωσήφ Τσουρουκτσόγλου που αποτελούσαν την κορυφή της διοίκησης 

του Ατρόμητου Αθηνών με έδρα την πλατεία Βικτωρίας πήραν τη μεγάλη απόφαση. Ο Ατρόμητος 

έπρεπε να βρει τη δική του έδρα. Ατρόμητος Αθηνών και Αστέρας ενώθηκαν εις σάρκα μία.  
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Ο Αστέρας, που ήταν ανεξάρτητο σωματείο, έδωσε το σύμβολό του (το αστέρι) στη φανέλα της 

νέας ομάδας που δημιουργήθηκε, αλλά και τα χρώματά του, το μπλε και το άσπρο, ενώ ο 

Ατρόμητος Αθηνών κράτησε το όνομά του. Έτσι δημιουργήθηκε το 1932-33 η συνέχεια του 

Ατρόμητου Αθηνών, με σήμα το αστέρι, χρώματα το μπλε - άσπρο κι έδρα το Περιστέρι. 

Στις 23/7/1999 ο Ατρόμητος Αθηνών μεταλλάσσεται σε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την 

ονομασία ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ μετέχοντας στο επαγγελματικό πλέον πρωτάθλημα Ελλάδος. Το 

2005 παρουσιάζεται ένας από τους πλέον αξιόπιστους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο 

επιχειρηματίας Γιώργος Σπανός, ιδιοκτήτης μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών πετρελαιοειδών 

της «ΕΤΕΚΑ», ο οποίος κάνει τη σοβαρότερη και σπουδαιότερη επενδυτική κίνηση που γίνεται 

ποτέ στον αθλητισμό του Περιστερίου. Συγχωνεύει την ΄΄ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ   ΑΝΩΝΥΜΗ   

ΕΤΑΙΡΙΑ   ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ   ΧΑΛΚΗΔΩΝ  -  ΝΗΑΡ   ΗΣΤ΄΄, με τον Ατρόμητο. Από το 

2005 στην κατά πλειοψηφία ιδιοκτησία του Γιώργου Σπανού ο Ατρόμητος αγωνίζεται στην Α’ 

Εθνική και νυν Σούπερ Λίγκα με μεγάλες επιτυχίες στην κατηγορία ανδρών πρωταθλήματος του 

Ελληνικού Ποδοσφαίρου, όπου μέσα από την πολυετή συμμετοχή της έχει κατακτήσει 6 

ευρωπαϊκές συμμετοχές, 2 φορές φιναλίστ τελικού Κυπέλλου Ελλάδος και τα τελευταία έτη 

τερματίζοντας στις πρώτες θέσεις του Πρωταθλήματος. 

Στις μέρες μας η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ έχει καταστατική αλλά και αγωνιστική έδρα το γήπεδο 

Περιστερίου, γηπεδικές προπονητικές εγκαταστάσεις μισθωμένες από την ΕΤΕΚΑ ΑΕ στον 

Ασπρόπυργο,  και επιπλέον εγκαταστάσεις παραχωρημένες από το Δήμο Περιστερίου στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Περιστερίου «Μαζαράκης» στις οποίες στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες 

αλλά και γυμναστήριο και ξενώνες. Στους ξενώνες φιλοξενούνται αθλητές που στελεχώνουν τις 

αγωνιστικές ακαδημίες Κ15, Κ17 & Κ20 που αποτελούν τη μεγάλη επένδυση της ΠΑΕ. Οι 

ακαδημίες είναι στελεχωμένες συνολικά με 100 νεαρά παιδιά εκ των οποίων 15 διαμένουν στους 

κατάλληλα διαμορφωμένους ξενώνες της ΠΑΕ στους οποίους σιτίζονται και μορφώνονται με 

έξοδα της ΠΑΕ η οποία φροντίζει για την γενική τους  εκπαίδευση και επιμόρφωση πέραν της 

αθλητικής τους ανέλιξης.  

Στα διοικητικά, η εταιρεία στελεχωμένη από εξειδικευμένο και υψηλού επιπέδου γνώσεων και 

εμπειρίας προσωπικό, δεν έχει συχνές αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις στελεχών και υπαλλήλων 

που αποδεικνύει την προσήλωσή του στις αρχές της Διοίκησης για συνεργασία, διαρκή βελτίωση 

και πρόοδο αλλά και τη δημιουργία μιας οικογένειας για την επίτευξη των στόχων της  
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2. ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της  «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 ΠΑΕ» 

Η εταιρεία διοικείται από 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε 3 χρόνια από τη 

Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Κυρίαρχο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των 

μετόχων η οποία συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (όπως απαιτεί η εμπορική νομοθεσία) 

για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, και την περαιτέρω συζήτηση λοιπών 

επαγγελματικών θεμάτων. Για την διασφάλιση της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων 

εκλέγεται κατά πάγια τακτική ορκωτός ελεγκτής λογιστής στον οποίο από τη χρήση 2010-2011 

ανατίθεται και ο φορολογικός έλεγχος κάθε χρήσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και τηρούνται πρακτικά 

όπως και στην Γενική Συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο διαχειρίζεται  σε καθημερινή βάση τα 

τρέχοντα θέματα της εταιρείας και σε κάθε μέλος έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες εποπτικές 

αρμοδιότητες της εταιρείας όπως το επιβάλλουν οι εκάστοτε συνθήκες.  

 

3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το μεγαλύτερο 

μέρος των συναλλαγών της είναι σε €. 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Η  εταιρεία  είναι  εκτεθειμένη στον κίνδυνο ρευστότητας εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης στην 

Ελλάδα η οποία αντανακλάται καις το χώρο του ποδοσφαίρου. Μειωμένα έσοδα από εισιτήρια, 

τηλεοπτικά δικαιώματα και λιγότερες επιχορηγήσεις καθιστούν το χώρο του επαγγελματικού 

ποδοσφαίρου στην Ελλάδα ολοένα και πιο επισφαλή. Για να ανταπεξέλθει η ΠΑΕ προβαίνει σε  

βραχυπρόθεσμο  δανεισμό (τραπεζικό και από τρίτους) φροντίζοντας να εξυπηρετεί τις εν λόγω 

υποχρεώσεις. Παράλληλα επενδύοντας σε νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές επιδεικνύει τα 

τελευταία χρόνια σημαντικά οικονομικά οφέλη από πωλήσεις ποδοσφαιριστών γεγονός που 

διατηρεί τη βιωσιμότητά της εταιρείας. 

Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι μέτριος λόγω του ότι οι συναλλαγές γίνονται κυρίως με 

ποδοσφαιρικές ομάδες και ως εκ τούτου ο κίνδυνος αυτός μειώνεται λόγω των περιορισμών που 

διακατέχουν τις ομάδες για τις εξοφλήσεις των υποχρεώσεων τους από τις υπερκείμενες αθλητικές 

αρχές. 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά θέματα λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει 

ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά τη διάθεση των υπηρεσιών της. 
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5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει εργασιακά θέματα. Πιστή στις αρχές ίσων δικαιωμάτων δίνει 

ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ενσωματωθούν στην οικογένεια του Ατρομήτου 

και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  

Βασικό μέλημα της εταιρείας είναι η στελέχωση με έμπειρο και ικανό προσωπικό προσηλωμένο 

στις δεοντολογικές διοικητικές και νομικές απαιτήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να 

εκπληρώνονται αποτελεσματικά οι υποχρεώσεις του. 

Στην ποδοσφαιρική ομάδα γίνονται οι κατάλληλες αξιολογήσεις ποδοσφαιριστών για να επιτευχθεί 

ο στόχος που δεν είναι άλλος από την κάθε φορά βελτίωση του αγωνιστικού της προσώπου.  

Σκοπός της Διοίκησης είναι η ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας 

με τον πλέον κατάλληλο συγκερασμό της επαγγελματικής γνώσης, δεοντολογίας, εξειδίκευσης, και 

αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού με εκμετάλλευση των διαθέσιμων μέσων και πόρων στα 

πλαίσια ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτου φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας 

ή και άλλων πτυχών. 

 

6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 6.1 Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην τρέχουσα χρήση ανήλθε σε € 3.834.305,04 έναντι της 

προηγούμενης 2016-2017 σε € 2.511.261,54 παρουσιάζοντας αύξηση € 1.323.043,50 ή κατά περίπου 

52,68 % γεγονός που οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις ποδοσφαιριστών που προέρχονταν από τις 

ακαδημίες της ΠΑΕ. 

Τα μικτά αποτελέσματα ζημιές στην κλειόμενη χρήση είναι € 632.025,74 έναντι € 2.889.107,27  

στην προηγούμενη χρήση και μετά την προσθήκη των λοιπών οργανικών εσόδων, την αφαίρεση των 

οργανικών δαπανών και την προσθήκη των εκτάκτων αποτελεσμάτων προέκυψε τελικά στην 

κλειόμενη χρήση ζημιά μετά φόρων € -866.892,87 έναντι ζημιών στη χρήση 2016-2017 €-

2.724.964,97. 

  

    6.2 Οικονομική θέση της εταιρείας  

Η καθαρή θέση της εταιρείας βελτιώθηκε με ποσό € 2.600.000 το οποίο οφείλεται σε αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσης υποχρέωσης προς την εταιρεία «ΕΤΕΚΑ Α.Ε» 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων παραμένει την 30/6/2018 αρνητικό όμως η Διοίκηση ευελπιστεί ότι 

έχουν μπει οι βάσεις ώστε η ΠΑΕ να προκριθεί στη φάση των ομίλων του uefa γεγονός που θα 

προσδώσει έσοδα που θα της επιτρέψουν την πραγματική και ουσιαστική αύξηση αυτών. Στην 

προηγούμενη χρήση η ΠΑΕ προκρίθηκε στην 1
η
 φάση των προκριματικών uefa αλλά η αγωνιστική 

της παρουσία έως σήμερα στη χρήση 2018-2019 δίνει ελπίδες για καλύτερη εξέλιξη μέσω του 

ελληνικού πρωταθλήματος και την τελική της κατάταξη. Τέλος η χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών 
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της τμημάτων αποτελεί επένδυση σε νέους ποδοσφαιριστές που προορίζονται να αξιοποιηθούν στο 

μέλλον προσδίδοντας υπεραξία στην ΠΑΕ. 

   6.3 Αριθμοδείκτες 

 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  έχουν ως εξής: 

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης ενεργητικού 2017-2018 
 

2016-2017 

         Κυκλοφορούν ενεργητικό  
= 

1.003.271,72  
= 60,45%  

830.321,33  
= 54,31% Σύνολο ενεργητικού 1.659.684,30 

 
1.528.896,89 

         Πάγιο ενεργητικό   
= 

625.591,58  
= 37,69%  

653.744,56  
= 42,76% Σύνολο ενεργητικού 1.659.684,30 

 
1.528.896,89 

         
         Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 

       
         Ίδια κεφάλαια  

= 
-1.723.964,72  

= -51,82%  
-3.457.071,85  

= -70,06% Σύνολο υποχρεώσεων 3.326.900,02 
 

4.934.660,57 

         Σύνολο υποχρεώσεων  
= 

3.326.900,02  
= 200,45%  

4.934.660,57  
= 322,76% Σύνολο παθητικού 1.659.684,30 

 
1.528.896,89 

         Ίδια κεφάλαια   
= 

-1.723.964,72  
= -103,87%  

-3.457.071,85  
= -226,12% Σύνολο παθητικού 1.659.684,30 

 
1.528.896,89 

         
         Αριθμοδείκτης χρηματοδότησης ενεργητικού 

      
         Ίδια κεφάλαια  

= 
-1.723.964,72  

= -2,76  
-3.457.071,85  

= -5,29 Πάγιο ενεργητικό 625.591,58 
 

653.744,56 

         
         
         Αριθμοδείκτης ρευστότητας 

        Κυκλοφορούν ενεργητικό  
= 

1.003.271,72  
= 0,42  

830.321,33  
= 0,17 Βραχ. υποχρεώσεις 2.416.695,94 

 
4.934.660,57 

         
         Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας  

      
         Μικτά αποτελέσματα  

= 
-632.025,74  

= -16,48%  
-2.889.107,27  

= -115,05% Πωλήσεις   3.834.305,04 
 

2.511.261,54 

         Καθαρά κέρδη προ φόρων  
= 

-866.892,87  
= 50,28%  

-2.724.964,97  
= 78,82% Σύνολο ι.κεφαλαίων  -1.723.964,72 

 
-3.457.071,85 
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6.4 Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 

Η αγωνιστική ποδοσφαιρική περίοδος που είναι σε εξέλιξη είναι έως τη σύνταξη της παρούσας 

έκθεσης ιδιαίτερα επιτυχημένη. Αν συνεχιστεί έως το τέλος η εταιρεία ευελπιστεί ότι θα επιτύχει 

σημαντικά οικονομικά οφέλη από την τελική κατάταξη στο Πρωτάθλημα όπου στοχεύει με αξιώσεις 

μία εκ των 3 πρώτων θέσεων, την έξοδό της στο Champion ή Europa League. Παράλληλα, η συνεχής 

προσπάθεια της διοίκησης στη μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας διαφαίνεται να 

επιφέρει κέρδη ώστε να μειωθούν οι σωρευμένες λειτουργικές ζημιές και να εξυπηρετηθούν και οι 

υποχρεώσεις. 

  

6.5 Υποκαταστήματα 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Επιπλέον εγκαταστάσεις είναι το 

προπονητικό κέντρο που βρίσκεται στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Πυγμαχίας Περιστερίου και το 

προπονητικό γήπεδο στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο. 

 

6.6 Η εταιρεία δεν αναπτύσσει δραστηριότητες στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης 

 

6.7 Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές και δεν συντρέχουν εξ’ αυτού πληροφορίες της παρ. 9 του άρθρου 

16 του Κ.Ν 2190/1920. 

 

6.8 Από την λήξη της κλειόμενης χρήσης 30/06/2018 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας 

εκθέσεως δεν συνέβησαν ζημιογόνα γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν και η πορεία 

εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά. 
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Σύμφωνα με αυτά που σας εκθέσαμε συνοπτικά στην παραπάνω έκθεση το Διοικητικό Συμβούλιο 

πιστεύει ότι  κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και τη 

βελτιστοποίηση της εταιρικής περιουσίας σε όλη της διάρκεια της επισκοπούμενης χρήσης 

01/07/2017-30/06/2018.  

Περιστέρι 1 Οκτωβρίου 2018 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

Πρόεδρος του Δ. Σ. 

ΜΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.                     Τα Μέλη του Δ.Σ.    

ΚΟΞΕΝΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

  

 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ 

 

 ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

      

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση ΔΣ που αποτελείται από 7 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται 

στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 12/10/2018. 

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 12091 

 



 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΚΑΙ  

 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ)   

 

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΣ  

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 

 

Γιαννιτσών 0 - Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου 

Αρ.Μ.Α.Ε. 43456/06/Β/99/24 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 6464301000 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

χρήσεως 

 

1 Ιουλίου 2017  έως 30 Ιουνίου 2018 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας  

«ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη   

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΑΕ ΑΠΣ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923» (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 εταιρείας «ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

1923» κατά την 30
η
 Ιουνίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.2725.1999, 

όπως ισχύουν.  

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 

γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Ουσιώδης Αβεβαιότητα που Σχετίζεται με τη Συνέχιση της Δραστηριότητας  

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην 

παράγραφο 2 του προσαρτήματος, η οποία αναφέρει ότι στις 30 Ιουνίου 2018, το σύνολο της 

αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων έχει 

καταστεί αρνητικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να 

αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα υπάρχει η πιθανότητα η 

εταιρία να μην βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους οριζόμενους από τις υφιστάμενες δανειακές 

και χρηματοδοτικές συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δείκτες για τη χρήση 2018. Όπως 

αναφέρεται στη σημείωση 2, οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 

αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα 

της εταιρείας  να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση 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 διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση 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 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 Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις 

συνημμένες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30/06/2018, β) Με 

βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΠΑΕ ΑΠΣ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

.Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2018 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ 

 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ  12091 

 

 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2018 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2018 30/6/2017 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
    

Ενσώματα πάγια 6.1     

Ακίνητα 

 
306.710,62 342.606,77 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 

 
180.420,22 156.760,30 

Λοιπός εξοπλισμός 

 
73.690,77 74.234,88 

Σύνολο 

 
560.821,61 573.601,95 

  

 
    

Άυλα πάγια στοιχεία 

 
    

Λοιπά άυλα 6.4 64.769,97 80.142,61 

Σύνολο 

 
64.769,97 80.142,61 

  

 
    

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή 6.5 0,00 20.000,00 

  

 
    

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
    

Λοιπά 

 

30.821,00 24.831,00 

Σύνολο 

 
30.821,00 24.831,00 

  

 
    

Αναβαλλόμενοι φόροι 

 
0,00 0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 

 
656.412,58 698.575,56 

  

 
    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
    

Αποθέματα 

 
    

Σύνολο 

 
0,00 0,00 

  

 
    

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

 
    

Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 417.991,76 299.072,12 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 7.2.2 190.000,00 169.808,84 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.3 215.349,02 249.345,90 

Προπληρωμένα έξοδα 

 
11.362,74 7.033,27 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.4 168.568,20 105.061,20 

Σύνολο 

 
1.003.271,72 830.321,33 

  

 
    

Σύνολο κυκλοφορούντων 

 
1.003.271,72 830.321,33 

  

 
    

Σύνολο Ενεργητικού   1.659.684,30 1.528.896,89 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2018 30/6/2017 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια  8     

Κεφάλαιο   3.170.000,00 2.650.000,00 

Υπέρ το άρτιο   2.080.000,00 0,00 

Ίδιοι τίτλοι   0,00 0,00 

Σύνολο   5.250.000,00 2.650.000,00 

        

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   0,00 0,00 

Αφορολόγητα αποθεματικά   0,00 0,00 

Αποτελέσματα εις νέο   -6.973.964,72 -6.107.071,85 

Σύνολο   -6.973.964,72 -6.107.071,85 

        

Συναλλαγματικές διαφορές   0,00 0,00 

        

Σύνολο καθαρής θέσης   -1.723.964,72 -3.457.071,85 

        

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 56.749,00 51.308,17 

Λοιπές προβλέψεις   0,00 0,00 

Σύνολο   56.749,00 51.308,17 

        

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Δάνεια   910.204,08 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   0,00 0,00 

Αναβαλλόμενοι φόροι - Υποχρέωση   0,00 0,00 

Σύνολο   910.204,08 0,00 

        

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 10.2     

Τραπεζικά δάνεια   506.629,78 1.996.829,35 

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 814.722,37 638.785,34 

Φόρος εισοδήματος     0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη 10.2.2 837.255,85 996.599,18 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   30.315,78 59.327,40 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.3 176.636,32 1.196.549,22 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   15.115,65 34.118,48 

Έσοδα επόμενων χρήσεων   36.020,19 12.451,60 

Σύνολο   2.416.695,94 4.934.660,57 

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   3.326.900,02 4.934.660,57 

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων   1.659.684,30 1.528.896,89 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  Σημ. 30/6/2018 30/6/2017 

        

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11 3.834.305,04 2.511.261,54 

Κόστος πωλήσεων 11 -4.466.330,78 -5.400.368,81 

Μικτό Αποτέλεσμα   -632.025,74 -2.889.107,27 

        

Λοιπά συνήθη έσοδα 11 362.692,06 533.738,15 

    -269.333,68 -2.355.369,12 

Έξοδα διάθεσης       

Έξοδα διοίκησης 11 -350.458,77 -278.603,37 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)       

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων       

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία       

Λοιπά έξοδα και ζημίες   -126.120,37 -49.465,39 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   4.256,31 25.481,26 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων   -741.656,51 -2.657.956,62 

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 11 3.466,67 20.563,25 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11 -128.703,03 -87.571,60 

Αποτέλεσμα προ φόρων   -866.892,87 -2.724.964,97 

        

Φόροι εισοδήματος   0,00 0,00 

        

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -866.892,87 -2.724.964,97 

 

 

 

 

 

  



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης 
 

  Σημ. Κεφάλαιο 

Υπέρ το 

Άρτιο 

Διαφορές 

εύλογης 

αξίας 

Αποθεματικά 

νόμων & 

κατ/κού 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

Υπόλοιπο 

Αποτελεσμάτων 

Εις Νέο 

Συνολικά 

ίδια 

κεφάλαια 

                  

Υπόλοιπα 30/06/2016   2.650.000,00   0,00 0,00 0,00 -3.382.106,88 -732.106,88 

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη               0,00 

Εσωτερικές μεταφορές               0,00 

Διανομές στους φορείς               0,00 

Αποτελέσματα περιόδου             -2.724.964,97   

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 

30/06/2017   2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.107.071,85 -3.457.071,85 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο   520.000,00 2.080.000,00         2.600.000,00 

Εσωτερικές μεταφορές               0,00 

Διανομές στους φορείς               0,00 

Αποτελέσματα περιόδου             -866.892,87 -866.892,87 

Υπόλοιπα 30/06/2018   3.170.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.973.964,72 -1.723.964,72 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της 30ης Ιουνίου 2018 

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

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.07.2017 - 30.06.2018 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου - Αθήνα, Τ.Κ. 12132 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 43456/06/Β/99/24 

ΓΕ.ΜΗ.: 6464301000 

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

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα, βάσει του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

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

με τον παρόντα νόμο. 

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

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

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

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

δραστηριότητας 

Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες: 

Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των € 6.973.964,72. Τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά 

και ανέρχονται στο ποσό των € 1.723.964,72. Η Εταιρεία έχει ρυθμισμένες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο € 

837.255,85, και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς € 30.315,78  και γενικά αντιμετωπίζει σημαντικό 

πρόβλημα ρευστότητας, δεδομένου ότι έχει εξαντλήσει τα πιστωτικά όρια δανεισμού που της έχουν 

χορηγήσει οι τράπεζες. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας (αφαιρουμένων των 

προκαταβολών πελατών € 19 χιλ.) ανέρχεται σε € 2.397.335,93, έναντι βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού 

€ 1.003.271,72. Η Διοίκηση παρά τα ανωτέρω προβλήματα κατάφερε επιτυχώς να λάβει αδειοδότηση 

συμμετοχής στο Πρωτάθλημα για την περίοδο 2018-2019, το οποίο είναι σε εξέλιξη, πληρώντας όλα τα 

σχετικά κριτήρια (διοικητικά, γηπεδικά, νομικά και οικονομικά). Το πρόγραμμα ανέλιξης των τμημάτων 

υποδομών το οποίο στις προηγούμενες χρήσεις απέφερε σημαντικά έσοδα και ρευστότητα μέσω πώλησης 

ποδοσφαιριστών είναι σε εξέλιξη και η Διοίκηση ευελπιστεί ότι το εν λόγο πρόγραμμα θα αποφέρει 

ικανοποιητικά έσοδα και στην επόμενη χρήση. Παράλληλα μείωσε τον εξωτερικό δανεισμό μετατρέποντας 

την υποχρέωση σε μετοχικό κεφαλαίο.Για τους λόγους αυτούς η Διοίκηση πιστεύει ότι αίρονται οι 

επιφυλάξεις για ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. 
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3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
 

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

εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 

Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες 

που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από 

αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   

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

συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον 

επιλέγεται η εφαρμογή της. 

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

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

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

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

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

περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο 

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

περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

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

τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 Κτίρια και τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων: 25 έτη. 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5 έτη 

 Άμεσα κόστη μεταγραφών (αμοιβές σε ομάδες και manager) σύμφωνα με τη διάρκεια συμβολαίων 

των ποδοσφαιριστών 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιμη αξία του. 

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

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

υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 

την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση 
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αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης 

αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

γ) Διαγραφή 

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

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

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

προγράμματα και τα άμεση κόστη απόκτησης ποδοσφαιριστή.  

Η ΠΑΕ στα βιβλία της έως 30/6/2018 εμφανίζει μόνο άμεσα κόστη μεταγραφών και λογισμικά 

προγράμματα. 

Τα άμεσα κόστη απόκτησης ποδοσφαιριστή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και 

μείον ζημίες απομείωσης, όταν αυτές είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση του άμεσου κόστους 

ποδοσφαιριστή γίνεται  με βάση την χρονική διάρκεια του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

Η εταιρεία έως 30/06/2018 δεν είχε συμμετοχές 

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 

δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των 

ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε 

για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται 

στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, Ζημία απομειώσεως 

προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα 

ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 

σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας 

που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

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

νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσματα.  
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γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

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

νομοθεσίας. 

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

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

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

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

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

Η εταιρία στην παρούσα φάση, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της, δεν λογίζει αποθέματα. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Δεν υπάρχουν εμπορεύματα. 

 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και  
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 
του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 
δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 
και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, 
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 
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3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο 
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου 
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται 
στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

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

 
3.1.8. 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.  

 
 
3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που 
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 
προκύπτουν σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα ονομαστικά 
ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 
 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα 
κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται 
για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και 
τα αντίστοιχα έξοδα. 

 Δεν υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις. 
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3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

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

Ειδικότερα: 

 Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 
κυριότητά τους. 

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης συμβάσεως.   

 Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 
καταχωρίζονται ως εξής: 

 Oι τόκοι με τη σταθερή μέθοδο.  

 Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

  Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

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

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν 
ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή 
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, 
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  Δεν υπάρχουν τέτοια γεγονότα. 

 

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 
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3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της 
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. Δεν διενεργήθηκαν τέτοιες 
μεταβολές. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

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

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

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 

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

Στην παρούσα περίοδο 01/07/2017-30/06/2018 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

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

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

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

του ισολογισμού 

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

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

 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών 

ενσώματων πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων Γήπεδα Κτίρια  

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.7.2016 0,00 1.072.200,69 259.127,24 295.526,58 

Προσθήκες περιόδου 0,00 7.938,75 18.969,98 9.900,63 

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

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2017 0,00 1.080.139,44 278.097,22 305.427,21 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις         

Υπόλοιπο 1.7.2016 0,00 701.765,63 102.215,69 205.745,70 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 35.767,04 19.177,53 25.446,63 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 -56,30 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2017 0,00 737.532,67 121.336,92 231.192,33 

Καθαρή λογιστική αξία 

30.06.2017 0,00 342.606,77 156.760,30 74.234,88 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.7.2017 0,00 1.080.139,44 278.097,22 305.427,21 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 43.984,39 25.911,07 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 -112,10 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2018 0,00 1.080.139,44 322.081,61 331.226,18 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις         

Υπόλοιπο 1.7.2017 0,00 737.532,67 121.336,92 231.192,33 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 35.896,15 20.324,47 26.343,08 

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναστροφές απομειώσεων 

περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.06.2018 0,00 773.428,82 141.661,39 257.535,41 

Καθαρή λογιστική αξία 

30.06.2018 0,00 306.710,62 180.420,22 73.690,77 

 

Στο κονδύλι «Λοιπός εξοπλισμός» περιλαμβάνονται τα μεταφορικά μέσα και τα έπιπλα ή σκεύη της 

εταιρίας 

6.2. Επενδυτικά ακίνητα 

Η εταιρία δεν κατέχει επενδυτικά ακίνητα στην περιουσιακή  της κατάσταση. Όλα τα ακίνητα είναι για την 

επίτευξη του σκοπού της. 

 



 19 

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Η εταιρία δε διαθέτει βιολογικά περιουσιακά στοιχεία στην περιουσιακή της διάρθρωση. 

 

6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών άυλων 

πάγιων στοιχείων 

Έξοδα 

Αναδιοργάνωσης 

Συμβόλαια 

ποδοσφαιριστών 

Σύνολο άυλων 

στοιχείων 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.7.2016 8.958,00 224.875,00 233.833,00 

Προσθήκες περιόδου 0,00 143.030,32 143.030,32 

Μειώσεις περιόδου 0,00 -65.875,00 -65.875,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2017 8.958,00 302.030,32 310.988,32 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.7.2016 8.197,94 101.524,42 109.722,36 

Αποσβέσεις περιόδου 759,99 137.643,53 138.403,52 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 -17.280,17 -17.280,17 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2017 8.957,93 221.887,78 230.845,71 

Καθαρή λογιστική αξία 30-6-

2017 0,07 80.142,54 80.142,61 

Αξία κτήσεως      0,00 

Υπόλοιπο 1.7.2017 8.958,00 302.030,32 310.988,32 

Προσθήκες περιόδου 11.772,60 173.240,00 185.012,60 

Μειώσεις περιόδου 0,00 -390.830,32 -390.830,32 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2018 20.730,60 84.440,00 105.170,60 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.7.2017 8.957,93 221.887,78 230.845,71 

Αποσβέσεις περιόδου 759,62 119.394,74 120.154,36 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 -310.599,44 -310.599,44 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2018 9.717,55 30.683,08 40.400,63 

Καθαρή λογιστική αξία 

30.06.2018 11.013,05 53.756,92 64.769,97 

 

Η εταιρία ως λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία θεωρεί τα άμεση κόστη απόκτησης ποδοσφαιριστών, 

σύμφωνα με του σκοπούς του λογιστικού πλαισίου των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.  
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6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Η εταιρία δεν έχει απαιτήσεις από προκαταβολές σε προμηθευτές . Επίσης,  δε βρίσκεται καμία 

κατασκευή εγκατάστασης υπό εξέλιξη.  

 

 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Η εταιρία δεν κάνει χρήση της αρχής της εύλογης αξίας για την αποτίμηση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων. 

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 

Η εταιρία δε διαθέτει παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. 

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

υπερβαίνει την εύλογη αξία τους 

Η εταιρία δε διαθέτει μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην περιουσιακή της 

διάρθρωση.  

 

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 30/6/2018 30/6/2017 

Πελάτες (Χρεωστικά Υπόλοιπα) 412.991,76 292.072,12 

Επιταγές εισπρακτέες 5.000,00 7.000,00 

Σύνολο 417.991,76 299.072,12 

 

 7.2.2 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 

 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 30/6/2018 30/6/2017 

Έσοδα τηλεοπτικών δικαιωμάτων χρήσης 190.000,00 169.808,84 

  0,00 0,00 

Σύνολο 190.000,00 169.808,84 
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7.2.3 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 30/6/2018 30/6/2017 

Λογαριασμοί απόδοσης προσωπικού και τρίτων 0,00 432,93 

Δοσοληπτικοί Λογ/σμοί 0,00 220.533,33 

Προκαταβολές Προμηθευτών 190.212,20 27.256,41 

Απαιτήσεις από πιστωτές διαφόρους 19.085,30 0,00 

Χρεώστες Διάφοροι 6.051,52 1.123,23 

  215.349,02 249.345,90 

 

7.2.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30/6/2018 30/6/2017 

Ταμείο 149.448,50 35.893,18 

Καταθέσεις όψεως 19.119,70 69.168,02 

Καταθέσεις προθεσμίας 0,00 0,00 

Σύνολο 168.568,20 105.061,20 

 

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
 

Στις 7/05/2018 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 520.000 και την 

έκδοση 260.000 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 2,00 ευρώ και τιμή διάθεσης 

10 € εκάστη. Η δε διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας συνολικού ύψους 2.080.000 

€ πιστώθηκε σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». 

Το εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας πλέον ανέρχεται σε 3.170.000 ευρώ διαιρούμενο σε 

1.585.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 

 

9. Προβλέψεις 
 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση για παροχές σε εργαζομένους προσδιορίστηκε με βάση την νομοθεσία, ως ακολούθως: 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 30/6/2018 30/6/2017 

Προβλέψεις σχηματισμένες έως 30.06.2017 51.308,17 52.548,07 

Μείον αχρησιμοπ. προβλέψεις στη κλειόμενη χρήση -555,56 -5.477,54 

Προβλέψεις σχηματισθείσες στη χρήση 1.7.17-30.6.18 5.996,39 4.237,64 

Προβλέψεις έως 30.06.2018 56.749,00 51.308,17 
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Το ποσό € 555,56 ωφέλησε τα αποτελέσματα της χρήσης ενώ το ποσό των 5.996,39 € επιβάρυνε τα 
αποτελέσματα της χρήσης και το συνολικό ποσό € 56.749,00 εμφανίζεται στον ισολογισμό ως 
υποχρέωση της εταιρείας. 
 
 
9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Η διοίκηση της εταιρίας έχει εξετάσει όλους τους παράγοντες για τους οποίους θα μπορούσε να 
σχηματίσει πρόβλεψη και διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
για εκροή διαθεσίμων ή για μείωση περιουσιακών στοιχείων στις μελλοντικές χρήσεις. 
 
10. Υποχρεώσεις 
 

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Δάνεια 

Η εταιρία δεν έχει μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες, 

10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Δεν υπάρχουν.  

 
10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η εταιρία δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από Δημόσιο Φορέα. 

 
10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 30/6/2018 30/6/2017 

Προμηθευτές 322.396,79 414.871,62 

Επιταγές πληρωτέες 492.325,58 223.913,72 

Σύνολο 814.722,37 638.785,34 

 

10.2.2 Λοιποί Φόροι και τέλη 

Οι λοιποί Φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής: 

Λοιποί Φόροι και Τέλη 30/6/2018 30/6/2017 

ΦΠΑ πληρωτέος 45.190,66 31.567,11 

Παρακρατούμενοι φόροι 109.055,90 198.870,18 

Τέλη χαρτοσήμου 2.381,17 45.485,93 

Λοιποί Φόροι 0,00 942,84 

Ρυθμισμένοι φόροι 680.628,12 719.733,12 

 Σύνολο 837.255,85 996.599,18 
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10.2.3 Λοιπές υποχρεώσεις  

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 30/6/2018 30/6/2017 

Πελάτες (πιστωτικά υπόλοιπα) 19.360,01 617.000,01 

Χρεώστες (πιστωτικά υπόλοιπα) 294,46 294,46 

Υποχρεώσεις προς προσωπικό 23.120,64 16.559,18 

Υποχρ.τακτ.αποδοχών ποδοσφαιριστών 83.199,88 37.081,63 

Υποχρ.δόσεων συμβολαίων 50.661,33 525.613,94 

Λοιπές υποχρεώσεις  σε πιστωτές 

διαφόρους 0,00 0,00 

Σύνολο 176.636,32 1.196.549,22 

 

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

 
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 30/6/2018 30/6/2017 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

Από εισιτήρια αγώνων 138.334,72 127.096,80 

Από τηλεοπτικά δικαιώματα 1.582.242,00 1.604.808,84 

Από παραχώρηση ποδ/στών στο 

εσωτερικό-εξωτερικό 1.678.951,00 190.000,00 

Από χορηγίες-διαφήμιση 434.777,32 589.355,90 

Χορηγίες ΟΠΑΠ για τμήματα 

υποδομής     

Σύνολο εσόδων παροχής υπηρεσιών 3.834.305,04 2.511.261,54 

ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ      

Επιχορήγηση από Super League-ΕΠΟ 28.957,53 89.018,00 

Επιχορήγηση από συμμετοχή UEFA      

Επιχορήγηση από UEFA Ακαδημιών 228.748,02 346.970,15 

Έσοδα από αποζημιώσεις 7.236,51   

Σύνολο εσόδων από επιχορηγήσεις 264.942,06 435.988,15 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΧΟΛΙΩΝ     

Έσοδα από  ΕΠΟ - Κύπελλο Ελλάδος 73.750,00 73.750,00 

Ενοίκια Κυλικείου 24.000,00 24.000,00 

Σύνολο εσόδων από παρεπόμενες 

ασχολίες 97.750,00 97.750,00 

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     

Πιστωτικοί Τόκοι 3.466,67 20.563,25 

Σύνολο Εσόδων Κεφαλαίων 3.466,67 20.563,25 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 4.256,31 25.481,26 

Σύνολο 4.204.720,08 3.091.044,20 
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Ο κύκλος εργασιών διαμορφώνεται από τα Έσοδα από πωλήσεις αποθεμάτων και από τα έσοδα 

παροχής υπηρεσιών, ενώ τα υπόλοιπα έσοδα κατατάσσονται στα λοιπά έσοδα. 

 

Έξοδα 30/6/2018 30/6/2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.372.948,12 1.087.961,25 

Συμβόλαια Ποδοσφαιριστών 1.799.509,25 2.794.466,87 

Αμοιβές Τρίτων 97.792,60 180.899,47 

Παροχές τρίτων 342.837,46 385.089,97 

Φόροι-Τέλη 216.963,74 254.048,84 

Διάφορα έξοδα 804.656,98 774.175,02 

Τόκοι και συναφή έξοδα 128.703,03 87.571,60 

Αποσβέσεις ποδοσφαιριστών 119.394,74 137.643,53 

Αποσβέσεις παγίων 83.323,32 81.151,19 

Προβλέψεις εκμετάλλεύσεως 5.996,39 4.237,64 

Σύνολο 4.972.125,63 5.787.245,38 

Μείον κόστος αυτοπαραδόσεων -26.633,05 -20.701,60 

Σύνολο 4.945.492,58 5.766.543,78 

 

 

 

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

 

Δε συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 
 

Το αποτέλεσμα της χρήσεως είναι ζημιογόνο € 866.892,87 και το διοικητικό συμβούλιο 

προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη μεταφορά του στα 

αποτελέσματα εις Νέο. 

 

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

 

Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 

 

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

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

καλυφθούν με κέρδη επόμενων χρήσεων.  

 

16. Αναβαλλόμενοι φόρο 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 
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17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  30/6/2018 30/6/2017 

Διοικητικό προσωπικό 15 14 

Γυμναστές-Προπονητές-Φροντιστές 18 18 

Οδηγοί 1 1 

Ημερομίσθιοι 2 2 

Ποδοσφαιριστές 25 25 

Σύνολο 61 60 

 

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

 

  30/6/2018 30/6/2017 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού (μικτά 

ποσά) 490.400,15 480.252,74 

Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού 

(μικτά ποσά) 10.064,13 9.389,46 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές 

εισφορές) 173.868,43 182.194,89 

Μισθοί ποδοσφαιριστών 248.813,71 287.063,23 

Δόσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών 1.799.509,25 2.794.466,87 

Παρεπόμενες παροχές 163.809,56 111.036,13 

Αποζημίωση απόλυσης προσωπικού 285.992,14 0,00 

Προβλέψεις αποζ.προσωπικού 5.996,39 22.262,44 

Σύνολο 3.178.453,76 3.886.665,76 

 

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

 

Δεν συντρέχει τέτοια υποχρέωση. 

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

Έχουν χορηγηθεί τα παρακάτω δάνεια ή πιστώσεις : 

 

` 
Υπόλοιπα 

01/07/2017 

Χορηγήσεις  

2017-2018 

Τόκοι  

2017-

2018 

Επιστροφές  

2017-2018 

Υπόλοιπα 

30/06/2018 

Σε μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου 
220.533,33 0,00 3.466,67 224.000,00 0,00 

Σε διευθυντικά στελέχη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 220.533,33 0,00 3.466,67 224.000,00 0,00 
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20. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

 
Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

21.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 

τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

22.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 
 

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

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Η εταιρία δεν καταβάλει αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
 

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με  συνδεδεμένα μέρη και στο 

τέλος της χρήσης έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα προς τα συνδεδεμένα μέρη: 

  30/6/2018 

Σωρευτικές πωλήσεις   

Πωλήσεις αγαθών   

Πωλήσεις παγίων   

Πωλήσεις υπηρεσιών   

Λοιπά έσοδα   

  0,00 

Σωρευτικές αγορές/δαπάνες   

Αγορές αγαθών/δαπανών 19.953,75 

Αγορές παγίων   

Χρηματοοικονομικά 93.265,15 

Λοιπά 3.729,60 

  116.948,50 

Παροχές προς τη Διοίκηση   

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες 

εργασιακές παροχές 
  

Λοιπές αμοιβές και παροχές   

  0,00 
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Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως   

Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και 

υπηρεσιών   
  

Λοιπές απαιτήσεις   

  0,00 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους 

χρήσεως 
  

Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και 

υπηρεσιών   
944.497,86 

Λοιπές υποχρεώσεις   

  944.497,86 

 

 

26. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία 

η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών 

 

Δεν συντρέχει τέτοια υποχρέωση. 

 

 

27. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 

 
Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων. 

 

28. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή 

αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 
 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

29. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που 

αφορούν την ενοικίαση ακινήτων. 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς την Επιτροπή Επαγγελματικού 

Αθλητισμού: α) στην ΕΤΕ 1)€ 1.800,00 (α/α 004859701390015) 2) € 3.000,00(α/α 

004859701390011) 3) 3.000,00(α/α 004859701390010) και στην Τράπεζα Πειραιώς 1)€ 50.867,30 

(α/α 65000857/1.7.09),2) € 173.627,70 (α/α 850ILG1741655 / 21-09-2017). 
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γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

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

του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2017-2018. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η 

έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων χρήσεως 01/07/2017-30/06/2018. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 

01/07/2008-30/07/2009. Για τη χρήση 2009-2010 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για τις  

μετέπειτα χρήσεις,  έχει αποδεχθεί τον έλεγχο από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και οι σχετικές εκθέσεις 

φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. 

Κατά της εταιρίας δεν έχει ασκηθεί καμία αγωγή. 

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Δεν έχουν λάβει χώρα τέτοια γεγονότα.  

31. Πρώτη εφαρμογή 

 
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

αντιμετωπίστηκε ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ , 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΑΝΤΡΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- 

                                                     Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                    Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΜΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                ΚΟΞΕΝΟΓΛΟΥ                         ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 

            ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΔΤ. ΑΒ 311974                              ΑΔΤ. ΑΕ 582523                               ΑΔΤ. ΑΕ 597848 

              ΑΡ.ΜΗΤΡ.0020994 

 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από 28 σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην 

έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 12/10/2018. 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΡΗΓΑΣ 

       Α.Μ ΣΟΕΛ 12091 

ΣΟΛ ΑΕ (Αρ.Μ ΣΟΕΛ: 125) 


