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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2015 ‐ 30/06/2016 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε  την  τιμή  να  θέσουμε  υπόψη σας  για  έγκριση  τις  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  της  χρήσης 01/07/2015  ‐ 

30/06/2016 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

 

Τα λειτουργικά έσοδα της Εταιρείας στις 30/06/2016 ανήλθαν σε €4.678.886,14 έναντι €5.164.696,38 την αντίστοιχη 

περσινή  περίοδο,  παρουσιάζοντας  μείωση  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  χρήση  9,41%.  Αυτό  συνέβη  διότι  στην 

παρούσα χρήση η εταιρεία λόγω της οικονομικής ύφεσης που πλήττει την Ελληνική Οικονομία, εμφάνισε μειωμένο 

έσοδο από διαφημίσεις (έληξε το συμφωνητικό με την Π.Α.Ε. Ολυμπιακός), ενώ αντίστοιχη μείωση εμφάνισε και η 

αξία των πωλήσεων εμπορευμάτων προς το δίκτυο των σχολών, καθώς και οι πωλήσεις των Novapacks (προωθητική 

ενέργεια του χορηγού Forthnet). 

 

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία σημείωσε ικανοποιητική πορεία στην κλειόμενη χρήση, εφόσον διατήρησε τις συμβάσεις 

δικαιωμάτων, διατηρώντας ταυτόχρονα τα έσοδα από τις υπηρεσίες  των ακαδημιών και  τα έσοδα από συμβάσεις 

παραχώρησης χρήσης σήματος σε ικανοποιητικό επίπεδο.    

 

Το  αποτέλεσμα  προ  φόρων  ανήλθε  σε  κέρδος  €275.249,29  παρουσιάζοντας  αύξηση,  συγκριτικά  με  το  κέρδος 

€79.787,20 της προηγούμενης χρήσης.  

 

Το Αποτέλεσμα μετά φόρων της χρήσεως ήταν κέρδος ποσού €145.046,61 έναντι κέρδους ποσού €109.787,20 που 

σημειώθηκε  την  προηγούμενη  χρήση.  Το  κερδοφόρο  αποτέλεσμα  της  φετινής  χρήσης  οφείλεται  στην  περαιτέρω 

βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στην χρήση των οικονομικών πόρων της Εταιρείας.  

 

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας  

 

Η  καθαρή  θέση  της  Εταιρείας  κατά  την  30/06/2016,  εμφάνισε  αύξηση  κατά  €137.273,67  και  διαμορφώθηκε  σε 

€8.662.642,55.  Η  μεταβολή  αυτή  οφείλεται  αποκλειστικά  στο  Συγκεντρωτικό  συνολικό  εισόδημα  μετά φόρων  της 

τρέχουσας χρήσης. 

 



ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – 30 Ιουνίου 2016 

 
 

4 

Οι  βασικοί  χρηματοοικονομικοί  δείκτες  της  Εταιρείας  για  τις  χρήσεις  που  έληξαν  στις  30/6/2016  και  30/6/2015, 

αντίστοιχα, έχουν ως εξής: 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

30/06/2016  30/06/2015 

Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά  Στοιχεία  1.150.733,13  7,39% 

Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά  Στοιχεία  2.233.453,70  14,25% 

Σύνολο Ενεργητικού  15.572.537,45  Σύνολο ενεργητικού  15.671.128,89 

Μη Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά  Στοιχεία  14.421.804,32  92,61% 

Μη Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά  Στοιχεία  13.437.675,19  85,75% 

Σύνολο Ενεργητικού  15.572.537,45  Σύνολο Ενεργητικού  15.671.128,89 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούντα  και μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 
 

Ίδια κεφάλαια  8.662.642,55  125,37%  Ίδια κεφάλαια  8.525.368,88  119,31% 

Σύνολο υποχρεώσεων  6.909.894,90  Σύνολο υποχρεώσεων  7.145.760,01 

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

 
 

Σύνολο υποχρεώσεων  6.909.894,90  44,37%  Σύνολο υποχρεώσεων  7.145.760,01  45,60% 

Σύνολο Ι.Κ. & υποχρεώσεων  15.572.537,45 
Σύνολο Ι.Κ. & 
υποχρεώσεων  15.671.128,89 

Ίδια κεφάλαια  8.662.642,55  55,63%  Ίδια κεφάλαια  8.525.368,88  54,40% 

Σύνολο Ι.Κ. & υποχρεώσεων  15.572.537,45 
Σύνολο Ι.Κ. & 
υποχρεώσεων  15.671.128,89 

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.

 
 

Ίδια κεφάλαια  8.662.642,55  60,07%  Ίδια κεφάλαια  8.525.368,88  63,44% 

Μη Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά  Στοιχεία  14.421.804,32 

Μη Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά  Στοιχεία  13.437.675,19 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά  Στοιχεία  1.150.733,13  27,02% 

Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά  Στοιχεία  2.233.453,70  48,41% 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  4.258.080,28 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  4.613.434,01 
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Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

30/06/2016  30/06/2015 

Κέρδος / (Ζημία) μετά από φόρους  145.046,61  3,10% 
 

Καθαρά αποτελέσματα 
εκμεταλλεύσεως 

109.787,20  2,13% 

Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων  4.678.886,14  Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων  5.164.696,38 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας μετά φόρων σε σύγκριση με τα 
λειτουργικά της έσοδα 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 
προ φόρων 

275.249,29  5,88% 
 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 
προ φόρων 

79.787,20  1,54% 

Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων  4.678.886,14  Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων  5.164.696,38 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας προ φόρων σε σύγκριση με τα λειτουργικά 
της έσοδα 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 
προ φόρων 

275.249,29  3,18% 
 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 
προ φόρων 

79.787,20  0,94% 

Ίδια κεφάλαια  8.662.642,55  Ίδια κεφάλαια  8.525.368,88 

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

 

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι 

 

Η στρατηγική της Εταιρείας, για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της, συνεχίζει να έχει τους εξής στόχους: 

 Τη βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ρέντη επεκτείνοντας τις υπηρεσίες 

της και σε άλλους φορείς. 

 Την  χρήση,  διαχείριση  και  εμπορική  αξιοποίηση  του  σήματος  που  έχει  παραχωρηθεί  από  την  ΠΑΕ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, μέσω παραχώρησης  αδειών χρήσης των σχετικών δικαιωμάτων σε τρίτους. 

 Την  υποστήριξη  χορηγικών προγραμμάτων  σε φορείς  που  έχει  εκχωρήσει  τα  τηλεοπτικά  της  δικαιώματα  η 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. 

 Παροχή υπηρεσιών, επιχειρηματικής οργάνωσης και τεχνογνωσίας.  

 Βελτίωση της απόδοσης των σχολών ποδοσφαίρου  (εμπορική δραστηριότητα για  την προμήθεια αθλητικού 

υλικού στις σχολές και στις ακαδημίες). 

 Αύξηση της επισκεψιμότητας  στο μουσείο. 



ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – 30 Ιουνίου 2016 

 
 

6 

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας είναι θετικά και παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, και είναι 

μεγαλύτερα από το 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου, οπότε δε συντρέχει κίνδυνος συνέχισης της δραστηριότητας της 

Εταιρείας. 

 

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Δεν υπάρχουν. 

 

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει. 

 

6. Πληροφορίες για χρηματοοικονομικούς κινδύνους 

Η  Εταιρεία  δεν  εκτίθεται  σε  σημαντικούς  κινδύνους  από  τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  (εμπορικές 

απαιτήσεις  και  ταμειακά  διαθέσιμα)  που  κατέχει  και  τις  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  που  έχει  (εμπορικές 

υποχρεώσεις). 

Αναλυτικότερα η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι περιορισμένη λόγω περιορισμένων συναλλαγών σε ξένο 

νόμισμα. Ο  πιστωτικός  κίνδυνος  είναι  περιορισμένος,  καθώς  έχει  σχηματιστεί  σχετική  πρόβλεψη  επισφάλειας  για 

απαιτήσεις  που  δεν  έχουν  εισπραχθεί  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα.  Όσον  αφορά  τον  κίνδυνο  ρευστότητας,  η 

εταιρεία παρακολουθεί σε μηνιαία βάση πρόγραμμα ταμειακών ροών που περιλαμβάνει τόσο τις λειτουργικές όσο 

και τις επενδυτικές χρηματοροές. Οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης καλύπτονται από τα άμεσα τραπεζικά διαθέσιμα 

της  Εταιρείας.  Εφόσον  απαιτηθεί  ενίσχυση  ρευστότητας  της  Εταιρείας,  εκτιμάται  ότι  οι  μέτοχοι  θα  συνδράμουν 

ανάλογα.  

 

Ακίνητα της Εταιρείας 

Ο  λογ.  «Κτίρια  –  εγκαταστάσεις  κτιρίων»  αφορά  στην  αξία  κτιριακών  εγκαταστάσεων  της  Εταιρείας  σε  ακίνητα 

(γήπεδα) τρίτων, ως εξής: 

 

   Αξία κτήσεως 

30/06/2016 

Αποσβέσεις έως 

30/06/2016 

Αναπόσβεστη αξία 

30/06/2016 

Αθλητικές εγκαταστάσεις  16.282.569,09  5.384.593,46  10.897.975,63 

Μουσείο Ολυμπιακού  439.709,36  241.109,11  198.600,25 

Γήπεδο 5 Χ 5  14.134,93  5.167,61  8.967,32 

Καταστήματα  43.346,61  43.346,27  0,34 

Σύνολα  16.779.759,99  5.674.216,45  11.105.543,54 

 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων αυτών. 

 

7. Εργασία και περιβαλλοντικά θέματα 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. 

 

8. Υποκαταστήματα Εταιρείας 

Η  Εταιρεία  διατηρεί  υποκατάστημα  στις  αθλητικές  εγκαταστάσεις  στον  Αγ.  Ιωάννη  Ρέντη,  καθώς  και  στη  περιοχή 

Βοτσαλάκια Πειραιά. Η δραστηριότητα των υποκαταστημάτων είναι η λειτουργία ακαδημιών, camps και κυλικείου 

για τους αθλούμενους και τους συνοδούς τους. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

(ποσά σε €) 

1/7/2015 ‐ 30/6/2016  1/7/2014 ‐ 30/6/2015 

Σημ. 

Έσοδα από παραχώρηση χρήσης ακινήτου  3.000.000,00          2.050.000,00 

Χορηγίες και διαφημίσεις  5.  800.000,00          1.427.000,00 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Μουσείου  180.433,79                          0,00  

Εμπορικά  5.  356.422,95              624.732,23 

Άλλα λειτουργικά έσοδα  5.  342.029,40          1.062.964,15 

Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων  4.678.886,14          5.164.696,38 

` 

Κόστος πωλήσεων εμπορευμάτων  11.  (186.099,42)  (321.514,37) 

Δαπάνη παροχών εργαζομένων  6.  (1.042.358,68)  (1.041.056,55) 

Απόσβεση ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων  6.  (734.490,69)  (585.179,63) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα  6.  (2.437.499,28)  (3.133.647,40) 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων  (4.400.448,07)  (5.081.397,95) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  7.  0,00  91,27 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  7.  (3.188,78)  (3.602,50) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (3.188,78)  (3.511,23) 

Κέρδος προ φόρων  275.249,29  79.787,20

Φόρος εισοδήματος  8.  (130.202,68)  30.000,00 

Κέρδος μετά από φόρους  145.046,61  109.787,20 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 
 

 

(ποσά σε €) 

1/7/2015 ‐ 30/6/2016  1/7/2014 ‐ 30/6/2015 

Σημ. 

Κέρδος μετά από φόρους  145.046,61  109.787,20 

Στοιχεία συνολικού εισοδήματος που δεν μεταφέρονται 
στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους: 

Αναλογιστικές ζημίες από προγράμματα καθορισμένων 
παροχών  16.  (12.273,00)  (13.912,00) 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί  4.500,06  0,00 

Καθαρές λοιπές ζημίες που δεν μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους:  (7.772,94)  (13.912,00) 

Λοιπές ζημιές μετά από φόρους  (7.772,94)  (13.912,00) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από 
φόρους  137.273,67  95.875,20 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 
 

(ποσά σε €) 

Ενεργητικό  30/6/2016  30/6/2015 

Σημ. 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  9.  12.086.418,82  11.389.877,69 

Ασώματες ακινητοποιήσεις  4.907,28  5.847,28 

Συμμετοχές σε θυγατρικές  10.  0,00  0,00 

Λογαριασμοί εισπρακτέοι από συνδεδεμένα μέρη  18.  2.327.640,00  2.039.112,00 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  2.838,22  2.838,22 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  14.421.804,32  13.437.675,19 

` 

Αποθέματα  3.284,74  13.419,48 
Απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12. 643.832,37  955.175,19

Λογαριασμοί εισπρακτέοι από συνδεδεμένα μέρη  18.  449.883,77  1.184.772,60 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  19.  53.732,25  80.086,43 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  1.150.733,13  2.233.453,70 

Σύνολο Ενεργητικού  15.572.537,45  15.671.128,89 

Ίδια Κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο (12.347.517 κοινές ονομ. μετοχές των € 
0,60)  13.  7.408.510,20  7.408.510,20 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  13.  9.219.875,49  9.219.875,49 

Λοιπά Αποθεματικά  14.  157.773,02  157.773,02 

Ζημίες είς νέο  (8.123.516,16)  (8.260.789,83) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 8.662.642,55  8.525.368,88

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  8. 532.702,62  407.000,00

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών  16.  119.112,00  125.326,00 

Λογαριασμοί πληρωτέοι σε συνδεδεμένα μέρη  18.  2.000.000,00  2.000.000,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  2.651.814,62  2.532.326,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Λογαριασμοί πληρωτέοι σε συνδεδεμένα μέρη 18. 2.211.121,89  1.946.345,34
Λογαριασμοί πληρωτέοι σε φορολογικές αρχές / 
ασφαλιστικούς φορείς  15.  301.045,03  307.318,30 

Λοιπές υποχρεώσεις  15.  1.745.913,36  2.359.770,37 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  4.258.080,28  4.613.434,01 

Σύνολο υποχρεώσεων (β)  6.909.894,90  7.145.760,01

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α+β) 15.572.537,45  15.671.128,89
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

 

(ποσά σε €) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 

 
Διαφορά από 

έκδοση 
μετοχών υπέρ 

το άρτιο 
 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

 

Αποτέλεσμα 
εις νέο 

 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

 

Υπόλοιπο την 1η Ιουλίου 2014  7.408.510,20  9.219.875,49  157.773,02  (8.356.665,05)  8.429.493,66 

(Ζημίες) / Κέρδη χρήσεως  109.787,20  109.787,20 

Αναλογιστικές ζημίες  (13.912,00)  (13.912,00) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2015  7.408.510,20  9.219.875,49  157.773,02  (8.260.789,83)  8.525.368,88 

(Ζημίες) / Κέρδη χρήσεως  145.046,61  145.046,61 

Αναλογιστικές ζημίες  (12.273,00)  (12.273,00) 

Αναβαλλόμενη φορολογία          4.500,06  4.500,06 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2016  7.408.510,20  9.219.875,49  157.773,02  (8.123.516,16)  8.662.642,55 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

(ποσά σε €) 

1/7/2015 ‐ 30/6/2016  1/7/2014 ‐ 30/6/2015 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  Σημ. 

Κέρδη προ φόρων  275.249,29  79.787,20 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για : 

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων  6.  734.490,69  585.179,63 

Προβλέψεις  (8.472,26)  (982.517,00) 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  12.  1.000,00  (208.880,63) 

  Κέρδη από διάθεση περιουσιακών στοιχείων        0,01  0,00 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσόν)  7.  3.188,78  3.511,23 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

Μεταβολή αποθεμάτων  120,00  1.809,96 

Μεταβολή απαιτήσεων  756.703,65  516.905,73 

Μεταβολή υποχρεώσεων  (355.353,73)  929.234,52 

Μείον : 

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους  (3.188,78)  (3.602,50) 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος  0,00  0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  1.403.737,65  921.428,14 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων  (1.430.091,83)  (943.691,84) 

Τόκοι εισπραχθέντες  0,00  91,27 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (1.430.091,83)  (943.600,57) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00 

Αποπληρωμή δανείων  0,00  0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  0,00  0,00 

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων 
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της χρήσης  (26.354,18)  (22.172,43) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου  19.  80.086,43  102.258,86 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου  19.  53.732,25  80.086,43 
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1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΡΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

και με τον διακριτικό τίτλο «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» (εφεξής αναφερόμενη και ως «η Εταιρεία»), ιδρύθηκε το 1994 (ΦΕΚ ΑΕ‐

ΕΠΕ 1634/09.05.1994)  και, σύμφωνα με το άρθρο 4  του καταστατικού, η διάρκειά της λήγει  την 22α Απριλίου του 

έτους 2050. 

 

Η  Εταιρεία  είναι  εγγεγραμμένη  στο  Μητρώο  Ανωνύμων  Εταιριών  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  με  αριθμό 

31037/02/Β/94/146 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 44380807000. Έδρα της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού 

της  ορίσθηκε  ο  Δήμος  Πειραιά  και  ειδικότερα  τα  γραφεία  της  βρίσκονται  στην  Καραολή  Δημητρίου  & 

Σοφιανοπούλου, Πειραιάς 185 47, τηλ. 210 41 43 000. 

 

Η  Εταιρεία  ανήκει  στον  κλάδο  των  εμπορικών  επιχειρήσεων  και  λειτουργεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κ.Ν. 

2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών». 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 30/06/2016 έχει ως ακολούθως: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ 

1  ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  31/12/2018 

2  ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  31/12/2018 

3  ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΕΛΟΣ  31/12/2018 

4  ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΕΛΟΣ  31/12/2018 

5  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΕΛΟΣ  31/12/2018 

 

Η Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας στις 30/06/2016 έχει ως ακολούθως: 

 

METOXOI   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  10.319.986  83,58% 

POSSENTECO HOLDINGS LTD  1.820.777  14,75% 

ΛΟΙΠΟΙ  207.754  1,67% 

12.348.517  100% 

 

Η  Εταιρεία  έχει  θυγατρικές  τις  εταιρείες  ΘΡΥΛΟΣ  CLUB  Ε.Π.Ε.  και  STADKA  A.E..  Η  εταιρεία  ΘΡΥΛΟΣ  CLUB  ΕΠΕ 

βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης και η εταιρεία STAD.KA. βρίσκεται σε αδράνεια καθώς έχει ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας  της  από  την  Περιφέρεια  Πειραιά.  Ως  εκ  τούτου  είναι  αδύνατο  η  Εταιρεία  να  συντάξει  ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, είναι: 

1. Εισαγωγή,  εξαγωγή  και  εμπορία  α)  ετοίμων  ενδυμάτων  κάθε  φύσεως  και  λοιπών  ειδών  ενδύσεως  β) 

ηλεκτρικών  συσκευών  κάθε  φύσεως  και  μικροσυσκευών  γ)  αθλητικών  ενδυμασιών  και  κάθε  φύσεως 

αθλητικών ειδών και  δ) ειδών ταξιδιών και δώρων, είτε από μόνη ως εταιρεία είτε σε συνεργασία με άλλες 

συναφείς  επιχειρήσεις,  εταιρείες  ή  πρόσωπα  είτε  για  ίδιο  λογαριασμό  της  Εταιρείας  είτε  για  λογαριασμό 

τρίτων φυσικών νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. 
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2. Η εισαγωγή και εμπορία των παραπάνω ειδών ή και οποιουδήποτε άλλου είδους, αντικειμένου και προϊόντος 

μέσω καταλόγου και ταχυδρομικών παραγγελιών. 

3. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών, επιχειρήσεων η προσώπων που ασχολούνται με τις 

παραπάνω δραστηριότητες ή με μερικές από αυτές. 

4. Η  δημιουργία  οργάνωση  και  εκμετάλλευση  κτιριακών  και  μηχανικών  εγκαταστάσεων  για  την  αποθήκευση, 

κατασκευή και παραγωγή των ανωτέρω ειδών δι’ ίδιον ή αλλότριο λογαριασμό. 

5. Η ενοικίαση χώρων transit για την αποθήκευση των εισαγόμενων από την εταιρεία ειδών. 

6. Δημιουργία  οργάνωση  και  εκμετάλλευση  χώρων  και  εγκαταστάσεων  για  την    αποθήκευση  και/ή  εμπορία 

αφορολόγητων (transit) ειδών. 

7. Η  αγορά,  μίσθωση,  εκμίσθωση  γης,  η  ανέγερση  και  γενικά  η  κατασκευή  αθλητικών  εγκαταστάσεων  στην 

Ελλάδα,  είτε  σε  ιδιόκτητα  οικόπεδα  είτε  σε  οικόπεδα  με  αντιπαροχή  και  εκμετάλλευση  αθλητικών 

εγκαταστάσεων και οικοδομών εν γένει. 

8. Η  λειτουργία  και  εκμετάλλευση  αναψυκτήριων,  καφετεριών,  σνακ  μπαρ,  εστιατορίων  και  γενικά 

καταστημάτων αναψυχής και εστίασης. 

9. Η συγκρότηση, οργάνωση, διαχείριση αθλητικών ποδοσφαιρικών και άλλων ομάδων και η συμμετοχή τους σε 

ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. 

10. Διαχείριση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων, γηπέδων, σταδίων και εν γένει χώρων 

άθλησης και διοργάνωσης αγώνων. 

11. Η  προβολή,  οργάνωση  και  διαχείριση  δημόσιας  εικόνας  ποδοσφαιρικών  ομάδων  ή  εν  γένει  αθλητικών 

επιχειρήσεων. 

12. Εισαγωγή, εμπορία, διάθεση και διανομή αθλητικών προϊόντων όπως αθλητικά ρολόγια αξεσουάρ ποτά και 

τρόφιμα  ειδικά  για  αθλητές,  όργανα,  συσκευές  και    μηχανήματα  γυμναστικής  και    θεραπείας  αθλητών, 

τεχνολογίες  προβολής  και    διαφήμισης  σε  αθλητικούς  χώρους  και  γήπεδα,  μηχανήματα  συστήματα  και 

προγράμματα έκδοσης εισιτηρίων και ελέγχου εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και εκπροσώπηση 

εταιρειών που παράγουν ή διαχειρίζονται τα παραπάνω προϊόντα. 

13. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 

14. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με τις ίδιες και/ή διαφορετικές  επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

15. Οποιαδήποτε  άλλη  δραστηριότητα  η  οποία  άμεσα  ή  έμμεσα  είναι  συναφής  με  αθλητικές  εκδηλώσεις, 

αθλητικούς χώρους και  αθλητικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες εκγύμνασης ή αναψυχής και διευκόλυνσης 

αθλουμένων. 

16. Η  άσκηση  και  κάθε  άλλη  επιχειρηματική  και  οικονομική  δραστηριότητα  συναφής  προς  τους  σκοπούς  της 

Εταιρείας, ή έστω και μη συναφής εφόσον αυτές προωθούν και διευκολύνουν την επιδίωξη και επίτευξη των 

ανωτέρω σκοπών. 
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2.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΝΕΩΝ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΔΙΕΘΝΩΝ  ΠΡΟΤΥΠΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) 

 

2.1   Νέα & τροποποιημένα ΔΠΧΑ με υποχρεωτική εφαρμογή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, η Εταιρεία έχει  εξετάσει εάν έχουν εφαρμογή τα νέα και τροποποιημένα ΔΠΧΑ καθώς 

και  οι  διερμηνείες  που  εκδόθηκαν  από  το  Συμβούλιο  Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  (IASB),  τα  οποία  είναι 

υποχρεωτικά στις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. 

 

ΔΠΧΑ  11  (Τροποποίηση)  Λογιστική  για  επένδυση  σε  από  κοινού  δραστηριότητα  (εφαρμόζεται  στις  ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε 

μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’, όπως αυτή ορίζεται από το ΔΠΧΑ 3.  

 

Η  εφαρμογή  της  τροποποίησης  αυτής  δεν  έχει  σημαντική  επίδραση  στις  γνωστοποιήσεις  ή  στα  ποσά  που 

αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 16  και ΔΛΠ 38  (Τροποποίηση) Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης  (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

 

Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν ότι η μέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα έσοδα που δημιουργούνται από 

μια δραστηριότητα δεν είναι κατάλληλη για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου. Επίσης 

διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών 

που  ενσωματώνονται  σε  ένα  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο.  Αυτό  μπορεί  να  ξεπεραστεί  μόνο  σε  περιορισμένες 

περιπτώσεις όπου το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μέτρο των εσόδων, ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι 

τα  έσοδα  και  η  ανάλωση  των  οικονομικών  οφελών  του  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου  συσχετίζονται  σε  μεγάλο 

βαθμό. 

 

Η  εφαρμογή  αυτών  των  τροποποιήσεων  δεν  έχει  σημαντική  επίδραση  στις  γνωστοποιήσεις  ή  στα  ποσά  που 

αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποίηση) Γεωργία: Διαρκείς φυτείες (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)  

 

Οι  τροποποιήσεις αυτές  εντάσσουν  τις «διαρκείς φυτείες»  στο πεδίο  εφαρμογής  του ΔΛΠ 16  και όχι  του ΔΛΠ 41, 

επιτρέποντας  να  λογιστικοποιούνται ως  ενσώματα  πάγια  και  να  επιμετρούνται  μεταγενέστερα  στο  κόστος  ή  στην 

αναπροσαρμοσμένη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 16. Επίσης εισάγει τον ορισμό για τις «διαρκείς φυτείες». 

 

Η εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχει επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή στα ποσά που αναγνωρίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ‐ μέθοδος της καθαρής θέσης (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

 

Τροποποιείται  το  ΔΛΠ  27  ώστε  να  επιτρέπει  την  επιλογή  λογιστικοποίησης  των  επενδύσεων  σε  θυγατρικές, 

κοινοπραξίες  και  συγγενείς  εταιρείες  με  την  μέθοδο  της  καθαρής  θέσης  στις  ατομικές  χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Η εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχει επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή στα ποσά που αναγνωρίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2012‐2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η Ιουλίου 2016) 

Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2012‐2014 κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα: 

 

ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες 

Προσθέτει ειδικές οδηγίες στο ΔΠΧΑ 5 για τις περιπτώσεις στις οποίες η οικονομική οντότητα επαναταξινομήσει ένα 

περιουσιακό στοιχείο από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή» ή αντίστροφα και τις 

περιπτώσεις στις οποίες η λογιστική του «διακρατούμενου προς διανομή» διακόπτεται. 

 

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

Συμπληρωματικές οδηγίες για να διευκρινίσει κατά πόσο μία συμφωνία για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστά συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίσεις σχετικά με τις 

γνωστοποιήσεις που αφορούν σε συμψηφισμούς  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  και  υποχρεώσεων 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους 

Διευκρινίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του προεξοφλητικού 

επιτοκίου για παροχές στους εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία θα πρέπει να εκφράζονται στο  ίδιο 

νόμισμα όπως και οι παροχές που πρέπει να καταβληθούν. 

 

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά 

Διευκρινίζει την έννοια «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική 

αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

Η  εφαρμογή  των  βελτιώσεων  αυτών  δεν  έχει  σημαντική  επίδραση  στις  γνωστοποιήσεις  ή  στα  ποσά  που 

αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιουλίου 2016) 

 

Οι  τροποποιήσεις  διευκρινίζουν  τις  οδηγίες  του  ΔΛΠ  1  σχετικά  με  τις  έννοιες  της  σημαντικότητας  και  της 

συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τις 

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. 

 

Η  εφαρμογή  αυτών  των  τροποποιήσεων  δεν  έχει  σημαντική  επίδραση  στις  γνωστοποιήσεις  ή  στα  ποσά  που 

αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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2.2   Πρότυπα,  Τροποποιήσεις Πρότυπων και Διερμηνείες που έχουν τεθεί σε  ισχύ αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών  (εφαρμόζεται στις  ετήσιες  λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

 

Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μία οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς  να  συνεχίσει  να  υπολογίζει,  με  κάποιες  περιορισμένες  αλλαγές,  τα  «υπόλοιπα  των  αναβαλλόμενων 

λογαριασμών ρυθμιζόμενων τιμών», σύμφωνα με τις προηγούμενες Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές, τόσο κατά 

την αρχική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο στόχος του ΔΠΧΑ 

14  είναι  να  διευκρινίσει  τις  απαιτήσεις  χρηματοοικονομικής  αναφοράς  για  τα  «υπόλοιπα  των  αναβαλλόμενων 

λογαριασμών ρυθμιζόμενων τιμών» που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε 

τιμή που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση. 

 

Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία, καθώς δεν υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ. 

 

ΔΠΧΑ  10,  ΔΠΧΑ  12  και  ΔΛΠ  28  (Τροποποίηση)  Εταιρείες  επενδύσεων:  Εφαρμογή  της  απαλλαγής  από  την 

υποχρέωση  ενοποίησης  (εφαρμόζεται  στις  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την  1η  Ιουλίου 

2016) 

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους 

από την υποχρέωση ενοποίησης. 

 

Η  Διοίκηση  δεν  αναμένει  ότι  η  εφαρμογή  των  εν  λόγω  τροποποιήσεων  θα  έχει  σημαντική  επίδραση  στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

2.3   Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ: 

 
1) Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Δεν υπάρχουν 

2) Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα (2014) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Η οριστική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, η οποία περιέχει τις λογιστικές αρχές για τα χρηματοοικονομικά μέσα, αντικαθιστά το 

ΔΛΠ 39. Το πρότυπο περιλαμβάνει τις λογιστικές αρχές στους ακόλουθους τομείς: 
 

•  Ταξινόμηση  και  επιμέτρηση.  Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  ταξινομούνται  βάσει  του 

επιχειρηματικού  μοντέλου  στο  οποίο  διακρατούνται  και  των  χαρακτηριστικών  των  συμβατικών  ταμειακών  ροών 

τους.  Η  έκδοση  του  ΔΠΧΑ  9  (2014)  εισάγει  την  κατηγορία  «εύλογης  αξίας  μέσω  λοιπών  συνολικών  εσόδων»  για 

ορισμένα  χρεόγραφα.  Οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  ταξινομούνται  με  παρόμοιο  τρόπο  όπως  στο  ΔΛΠ  39, 

ωστόσο υπάρχουν διαφορές ως προς την επιμέτρηση του πιστωτικού κινδύνου της οντότητας. 
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• Απομείωση.  Η  έκδοση  του ΔΠΧΑ 9  (2014)  εισάγει  μια προσέγγιση «αναμενόμενων πιστωτικών  ζημιών»  για  την 

επιμέτρηση της απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Έτσι δεν είναι πλέον απαραίτητο να 

προηγηθεί ένα πιστωτικό γεγονός για να αναγνωριστεί μία πιστωτική ζημία. 

 

• Η  λογιστική  αντιστάθμισης.  Εισάγει  μια  προσέγγιση  της  λογιστικής  αντιστάθμισης  που  έχει  σχεδιαστεί  για  να 

ευθυγραμμιστεί  περισσότερο  με  το  πώς  οι  οικονομικές  οντότητες  αναλαμβάνουν  δραστηριότητες  διαχείρισης 

κινδύνου κατά την ανάληψη χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών κινδύνων. 

 

•  Διαγραφή.  Οι  κανόνες  για  την  διαγραφή  χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  υποχρεώσεων 

μεταφέρθηκαν από το ΔΛΠ 39. 
 

Η  Διοίκηση  θεωρεί  ότι  η  εφαρμογή  του  εν  λόγω  προτύπου  στο  μέλλον  δεν  θα  έχει  σημαντική  επίδραση  στις 

χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  της  Εταιρείας.  Ωστόσο,  δεν  είναι  εφικτό  να  γίνει  μια  εύλογη  εκτίμηση  της 

επίδρασης του προτύπου, μέχρις ότου η Εταιρεία πραγματοποιήσει μια λεπτομερής επισκόπηση. 
 

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων που εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες. 

Παρέχονται  οδηγίες  σχετικά  με  θέματα  όπως  είναι  η  χρονική  στιγμή  αναγνώρισης  του  εσόδου,  λογιστικοποίηση 

μεταβλητού  τιμήματος,  το  κόστος  για  την  εκπλήρωση  και  την  ανάληψη  σύμβασης  και  διάφορα  συναφή  θέματα. 

Εισάγονται επίσης νέες γνωστοποιήσεις για τα έσοδα. 

Η  Διοίκηση  θεωρεί  ότι  η  εφαρμογή  του  εν  λόγω  προτύπου  στο  μέλλον  δεν  θα  έχει  σημαντική  επίδραση  στις 

χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  της  Εταιρείας.  Ωστόσο,  δεν  είναι  εφικτό  να  γίνει  μια  εύλογη  εκτίμηση  της 

επίδρασης του προτύπου, μέχρις ότου η Εταιρεία πραγματοποιήσει μια λεπτομερής επισκόπηση. 

 
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019) 

Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζονται, επιμετρούνται, παρουσιάζονται και γνωστοποιούνται 

οι  μισθώσεις.  Όσον  αφορά  τον  μισθωτή,  το  πρότυπο  παρέχει  ένα  ενιαίο  λογιστικό  μοντέλο  βάσει  του  οποίου  ο 

μισθωτής αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις σε όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, εκτός αν αυτές 

έχουν διάρκεια μικρότερη  των 12 μηνών ή  το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο  είναι μικρής αξίας. Ο  εκμισθωτής 

συνεχίζει  να  ταξινομεί  τις  μισθώσεις  σε  λειτουργικές  και  χρηματοδοτικές  με  λογιστική  προσέγγιση  ουσιαστικά 

αμετάβλητη σε σχέση με το ΔΛΠ 17. 

Η  Διοίκηση  θεωρεί  ότι  η  εφαρμογή  του  εν  λόγω  προτύπου  στο  μέλλον  δεν  θα  έχει  σημαντική  επίδραση  στις 

χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  της  Εταιρείας.  Ωστόσο,  δεν  είναι  εφικτό  να  γίνει  μια  εύλογη  εκτίμηση  της 

επίδρασης του προτύπου, μέχρις ότου η Εταιρεία πραγματοποιήσει μια λεπτομερής επισκόπηση. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι  τροποποιήσεις  διευκρινίζουν  τον  λογιστικό  χειρισμό σχετικά με  την  αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων  σε  μη  πραγματοποιηθείσες  ζημιές  που  έχουν  προκύψει  από  δάνεια  που  επιμετρούνται  στην  εύλογη 

αξία. 

Η  Διοίκηση  δεν  αναμένει  ότι  η  εφαρμογή  των  εν  λόγω  τροποποιήσεων  θα  έχει  σημαντική  επίδραση  στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 



ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – 30 Ιουνίου 2016 

 
 

20 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) Πρόταση γνωστοποίησης (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες θα πρέπει να παρέχουν γνωστοποιήσεις που να επιτρέπουν στους 

χρήστες  των  οικονομικών  καταστάσεων  να  αξιολογούν  τις  μεταβολές  στις  υποχρεώσεις  που  προέρχονται  από 

χρηματοδοτικές λειτουργίες. 

Η  Διοίκηση  δεν  αναμένει  ότι  η  εφαρμογή  των  εν  λόγω  τροποποιήσεων  θα  έχει  σημαντική  επίδραση  στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τρεις πτυχές του προτύπου (προσδιορισμός των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τη σύμβαση με τον πελάτη, τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν σε μια σχέση εντολέα και πράκτορα και 

την  αδειοδότηση)  και  παρέχουν  κάποιες  μεταβατικές  διευκολύνσεις  για  τις  τροποποιημένες  και  ολοκληρωμένες 

συμβάσεις. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) Ταξινόμηση και επιμέτρηση των Παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)  

Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των παροχών που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών, εμπεριέχουν όρους απόδοσης και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό 

των  τροποποιήσεων  σε  όρους  προγραμμάτων  που  μεταβάλουν  μια  παροχή  που  διακανονίζεται  σε  μετρητά  σε 

παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την ταξινόμηση 

των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών με χαρακτηριστικά καθαρού διακανονισμού. 

Η  Διοίκηση  δεν  αναμένει  ότι  η  εφαρμογή  των  εν  λόγω  τροποποιήσεων  θα  έχει  σημαντική  επίδραση  στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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3.   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

3.1 Δήλωση συμμόρφωσης 

Οι  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  της  Εταιρείας  της  χρήσης  που  έληξε  την  30  Ιουνίου  2016,  έχουν  συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την  

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

3.2 Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις  που  αναφέρεται  διαφορετικά  στις  Λογιστικές  Αρχές.  Για  την  Κατάσταση  Ταμειακών  Ροών  έχει 

εφαρμοσθεί η έμμεση μέθοδος. 

 

Τα ποσά απεικονίζονται σε Ευρώ.  

 

Το  ιστορικό  κόστος  γενικά  βασίζεται  στην  εύλογη  αξία  του  τιμήματος  που  καταβάλλεται  για  την  απόκτηση  των 

αγαθών και υπηρεσιών. 

 

Η εύλογη αξία ορίζεται ως η τιμή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισμού μιας υποχρέωσης, μεταξύ 

μερών που ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ημερομηνία επιμέτρησης, ανεξάρτητα από το αν 

αυτή η τιμή είναι άμεσα παρατηρήσιμη ή εάν υπολογίζεται χρησιμοποιώντας άλλη μέθοδο αποτίμησης.  

 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων 

και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων,  όσο  και  τις  απαιτούμενες  γνωστοποιήσεις  για  ενδεχόμενες  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  κατά  την 

ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που 

αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.  

 

Η  χρήση  των διαθέσιμων πληροφοριών και η άσκηση εκτιμήσεων και παραδοχών στην  εφαρμογή  των λογιστικών 

αρχών, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων στις ακόλουθες περιοχές:  

‐ προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων,  

‐ έλεγχος απομείωσης περιουσιακών στοιχείων,  

‐ έλεγχος της δυνατότητας ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων,  

‐ εκτίμηση των υποχρεώσεων από παροχές στο προσωπικό μετά την έξοδο από την  υπηρεσία,  

‐ των ενδεχόμενων υποχρεώσεων από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις,  

‐ ανοιχτές φορολογικές χρήσεις 

 

Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τα δημοσιευμένα. 

 

Οι περιοχές που εμπεριέχουν υψηλότερο βαθμό εκτιμήσεων και παραδοχών ή πολυπλοκότητας, ή περιοχές όπου οι 

υποθέσεις και οι εκτιμήσεις έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στη 

Σημείωση 4. 

 

Η Εταιρεία για πρώτη φορά εφάρμοσε τα Δ.Π.Χ.Α. με σκοπό την σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

για την  περίοδο που έληξε 30η Ιουνίου 2015.  
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3.3 Αναγνώριση εσόδου 

 

Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί.  

 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο, την οποία οι υπηρεσίες παρέχονται με 

βάση το στάδιο ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το σύνολο τους. 

 

Οι βασικές κατηγορίες εσόδου από παροχή υπηρεσιών είναι οι εξής: 

 

i) Έσοδα από παραχώρηση χρήσης ακινήτου 

Αποτελείται από έσοδα από την εκμετάλλευση του Προπονητικού Κέντρου Ρέντη, που η Εταιρία έχει παραχωρήσει 

στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το έσοδο αναγνωρίζεται με βάση τα οριζόμενα στις σχετικές συμβάσεις. 

 

ii) Έσοδα από χορηγίες και από παραχώρηση χρήσης σήματος 

Αποτελείται  από  έσοδα  χορηγών,  καθώς  και  έσοδα  από  την  εκμετάλλευση  του  εμπορικού  σήματος  της  ΠΑΕ 

Ολυμπιακός και του σωματείου ΟΣΦΠ Ερασιτέχνης, το οποίο της έχει υποπαραχωρηθεί, μέσω συμβάσεων. Το έσοδο 

αναγνωρίζεται με βάση τα οριζόμενα στις σχετικές συμβάσεις. 

 

iii) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Μουσείου 

Αποτελείται από έσοδα από την διαχείριση του Μουσείου της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Στάδιο Καραϊσκάκη, που η ΠΑΕ 

Ολυμπιακός  έχει  παραχωρήσει  στην  Εταιρεία.  Το  έσοδο  αναγνωρίζεται  με  βάση  τα  οριζόμενα  στις  σχετικές 

συμβάσεις. 

 

Πωλήσεις αγαθών 

 

Τα  έσοδα  από  την  πώληση  αγαθών  αναγνωρίζονται  όταν  τα  αγαθά  έχουν  παραδοθεί  και  οι  τίτλοι  έχουν 

μεταβιβασθεί, οπότε πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις : 

•   H  Εταιρεία  έχει μεταβιβάσει στον αγοραστή  τους σημαντικούς  κινδύνους  και  τα οφέλη  της  κυριότητας  των 

αγαθών  

•   Η  Εταιρεία  δεν  διατηρεί  διοικητική  εμπλοκή  στη  διαχείριση  στο  βαθμό  που  συνήθως  σχετίζεται  με  την 

κυριότητα, ούτε ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί των πωληθέντων αγαθών 

•   Το ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα 

•   Είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και  

•   Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε σχέση με τη συναλλαγή μπορούν 

να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 

 

Έσοδα από τόκους 

 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία, 

και  το  ποσό  του  εσόδου  μπορεί  να  αποτιμηθεί  αξιόπιστα.  Τα  έσοδα  από  τόκους  αναγνωρίζονται  όταν  ο  τόκος 

καθίσταται δεδουλευμένος (με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου). 

 

Διανομή μερισμάτων 

 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν τα δικαιώματα απόληψής τους 

έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των εταιρειών που τα διανέμουν. 
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3.4 Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης και μετατροπή ξένων  νομισμάτων 

 

Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας είναι το Ευρώ (€). Οι 

συναλλαγές  σε  άλλα  νομίσματα  μετατρέπονται  σε  Ευρώ  χρησιμοποιώντας  τις  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, όλα τα νομισματικά στοιχεία 

του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις 

τρέχουσες  συναλλαγματικές  ισοτιμίες.  Η  Εταιρεία  δε  διαθέτει  μη‐νομισματικά  στοιχεία  ενεργητικού  που 

αποτιμώνται σε Εύλογη Αξία ή σε Ιστορικό Κόστος. 

 

Τα  κέρδη  ή  ζημίες  που  προκύπτουν  από  την  αποτίμηση  τέλους  χρήσεως  σε  ξένα  νομίσματα  απεικονίζονται  στη 

συνημμένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

 

3.5 Παροχές προς εργαζομένους 

 

Η  Εταιρεία  καταβάλλει  εισφορές  σε  προγράμματα  παροχών  σε  εργαζομένους  μετά  την  έξοδο  από  την  υπηρεσία 

σύμφωνα  με  τις  συνθήκες  και  τις  πρακτικές  που  επικρατούν  στην  χώρα.  Τα  προγράμματα  αυτά  αφορούν 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

 

Ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται ένα πρόγραμμα παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία, στο οποίο οι παροχές καθορίζονται με βάση οικονομικές και δημογραφικές παραδοχές. Οι πιο σημαντικές 

παραδοχές, μεταξύ άλλων, είναι η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, οι δείκτες προσδόκιμης ζωής, το επιτόκιο 

προεξόφλησης, ο ρυθμός αύξησης αποδοχών και συντάξεων. Στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, η αξία της 

υποχρέωσης είναι ίση με την παρούσα αξία των καθορισμένων πληρωτέων παροχών κατά την ημερομηνία σύνταξης 

των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων.  Η  υποχρέωση  καθορισμένων  παροχών  και  το  σχετικό  έξοδο  εκτιμάται 

ετησίως  από  ανεξάρτητους  αναλογιστές  με  τη  χρήση  της  μεθόδου  της  προβεβλημένης  πιστωτικής  μονάδας.  Η 

παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται προεξοφλώντας της εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εκροές με το 

επιτόκιο υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή κρατικών ομολόγων στο ίδιο νόμισμα με εκείνο της υποχρέωσης 

και με διάρκεια ανάλογη της υποχρέωσης, ή με το επιτόκιο που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο και τη διάρκεια της 

υποχρέωσης, όπου το βάθος αγοράς για τέτοια ομόλογα κρίνεται ανεπαρκές.  

 

Το  κόστος  υπηρεσίας  (τρέχουσας  και  προϋπηρεσίας  (συμπεριλαμβανομένων  των  περικοπών)  και  τα  κέρδη  ή  οι 

ζημίες  που  προκύπτουν  από  διακανονισμούς)  και  το  καθαρό  χρηματοοικονομικό  κόστος  της  καθαρής 

υποχρέωσης/(απαίτησης)  των  καθορισμένων  παροχών  αναγνωρίζονται  στην  κατάσταση  αποτελεσμάτων  και 

περιλαμβάνονται  στις  Δαπάνες  προσωπικού.  Η  καθαρή  υποχρέωση  καθορισμένων  παροχών  αναγνωρίζεται  στην 

κατάσταση Οικονομικής Θέσης, με τις μεταβολές που προκύπτουν από την επαναμέτρηση (περιλαμβανομένων των 

αναλογιστικών  κερδών  και  ζημιών)  να  αναγνωρίζονται  άμεσα  στα  Λοιπά  Συνολικά  Έσοδα,  χωρίς  να  επιτρέπεται 

μεταγενέστερα η μεταφορά της στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

 

3.6 Λειτουργικές μισθώσεις 

 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου 

στοιχείου, κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται 

ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
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Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται στα πλαίσια συμβάσεων λειτουργικής μίσθωσης, απεικονίζονται 

στην  κατάσταση  οικονομικής  θέσης  ανάλογα  με  τη  λειτουργική  φύση  τους.  Τα  εκμισθωμένα  ενσώματα  πάγια 

στοιχεία αποσβένονται συστηματικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει με 

την ωφέλιμη  ζωή ομοειδών ενσώματων παγίων στοιχείων που  χρησιμοποιούνται  για  τις  λειτουργικές ανάγκες  της 

Εταιρείας.  Τα  έσοδα  από  μισθώματα  αναγνωρίζονται  με  τη  μέθοδο  του  σταθερού  ποσού  κατά  τη  διάρκεια  της 

μίσθωσης.  Τα  αρχικά  άμεσα  κόστη  που  επιβαρύνουν  τον  εκμισθωτή  προστίθενται  στη  λογιστική  αξία  του 

μισθωμένου  περιουσιακού  στοιχείου  και  καταχωρούνται  κατά  τη  διάρκεια  της  μίσθωσης  στην  ίδια  βάση  κατά  τη 

διάρκεια της μίσθωσης. 

 

 

3.7 Φόροι 

 

Ο φόρος εισοδήματος στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος παρουσιάζει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και τον 

αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος της χρήσης. 

 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Ο  τρέχων φόρος  εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με  τους φορολογικούς  νόμους που  ισχύουν στην Ελλάδα. Η 

δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της 

Εταιρείας, όπως αναμορφώνονται στη φορολογική της δήλωση, καθώς και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και 

προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που πιθανόν να προκύψουν από φορολογικούς ελέγχους από τις 

φορολογικές  αρχές,  και  υπολογίζεται  σύμφωνα  με  τους  θεσμοθετημένους  ή  ουσιαστικά  θεσμοθετημένους 

φορολογικούς συντελεστές. 

 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου γίνεται με τη μέθοδο του  ισολογισμού και προσδιορίζεται για όλες τις 

προσωρινές  διαφορές,  οι  οποίες  προκύπτουν  μεταξύ  της  λογιστικής  αξίας  των  περιουσιακών  στοιχείων  και 

υποχρεώσεων  που  περιλαμβάνονται  στις  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  και  της  φορολογικής  αξίας  που 

αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τις εκάστοτε φορολογικές διατάξεις.  

 

Οι  αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  αναγνωρίζονται  για  όλες  τις  εκπιπτόμενες  προσωρινές  διαφορές  και 

μεταφερόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  και  φορολογικές  ζημιές  στο  βαθμό  που  είναι  πιθανό  ότι  θα  υπάρχει 

διαθέσιμο  φορολογητέο  κέρδος  το  οποίο  θα  χρησιμοποιηθεί  έναντι  αυτών  των  εκπιπτόμενων  προσωρινών 

διαφορών  και  των  μεταφερόμενων  αχρησιμοποίητων  φορολογητέων  περιουσιακών  στοιχείων  και  ζημιών  ή  το 

σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων μπορεί να ανακτηθεί. 

 

Οι  αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  δεν  αναγνωρίζονται  εάν  οι  προσωρινές  διαφορές 

προκύπτουν  κατά  την αρχική αναγνώριση υπεραξίας,  ή  κατά  την αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων  και 

υποχρεώσεων (εκτός από συνένωση επιχειρήσεων), σε συναλλαγή που δεν επηρεάζει ούτε τα φορολογητέα ούτε τα 

λογιστικά κέρδη. 

 

Οι  αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  επανεκτιμώνται  σε  κάθε  ημερομηνία  περιόδου  αναφοράς  και 

μειώνονται στο βαθμό κατά  τον οποίο θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι  των 

οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων μπορεί να ανακτηθεί. 

 

Οι  αναβαλλόμενες  φορολογικές  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  υπολογίζονται    με  βάση  τους  φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα 
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διακανονιστεί,  και  βασίζονται  στους  φορολογικούς  συντελεστές  (και  φορολογικούς  νόμους)  που  είναι  σε  ισχύ  ή 

έχουν θεσμοθετηθεί κατά  την ημερομηνία αναφοράς. 

 

Ο  τρέχων  και  ο  αναβαλλόμενος  φόρος  εισοδήματος  που  σχετίζεται  με  στοιχεία  τα  οποία  έχουν  αναγνωριστεί 

απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, αναγνωρίζεται στα Ίδια Κεφάλαια και όχι στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

 

 

3.8 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και 

εξοπλισμό,  τα  οποία  κατέχονται  από  την  Εταιρεία  με  σκοπό  τη  λειτουργική  χρησιμοποίησή  τους,  αλλά  και  για 

διοικητικούς  σκοπούς.  Τα  ενσώματα  πάγια  στοιχεία  καταχωρούνται  αρχικά  στην  αξία  κτήσης  τους,  η  οποία 

περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες  που  απαιτούνται  προκειμένου  ένα  πάγιο  να  τεθεί  σε  κατάσταση  λειτουργίας. 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους 

μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και  τις όποιες σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Οι δαπάνες 

που  πραγματοποιούνται  μεταγενέστερα  της  απόκτησης  ενός  παγίου  που  περιλαμβάνεται  στο  λογαριασμό 

«ενσώματα πάγια στοιχεία», κεφαλαιοποιούνται μόνο στην περίπτωση όπου θεωρείται πιθανό ότι οι συγκεκριμένες 

δαπάνες  θα  αποφέρουν  στο  μέλλον  πρόσθετα  οικονομικά  οφέλη  για  την  Εταιρεία,  πέρα  από  εκείνα  τα  οποία 

αναμένονταν  αρχικά  κατά  την  απόκτηση  του  παγίου.  Σε  διαφορετική  περίπτωση,  οι  συγκεκριμένες  δαπάνες 

μεταφέρονται απευθείας στα αποτελέσματα κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους. 

 

Η  διενέργεια  αποσβέσεων  επί  ενός  ενσώματου  παγίου  στοιχείου  αρχίζει  με  την  έναρξη  χρησιμοποίησής  του  και 

διακόπτεται  μόνο  με  την  πώληση  ή  μεταβίβαση  του  ενσώματου  παγίου  στοιχείου.  Κατά  συνέπεια,  η  διενέργεια 

αποσβέσεων επί  ενός  ενσώματου παγίου στοιχείου  το οποίο παύει  να  χρησιμοποιείται δε διακόπτεται,  εκτός  εάν 

έχει πλήρως αποσβεσθεί, αλλά επανεκτιμάται η ωφέλιμη ζωή του. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποσβένονται με τη 

μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.  

 

Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων στοιχείων ανά κατηγορία, έχει ως εξής: 

 

Κατηγορία  Ωφέλιμη ζωή 

Βελτιώσεις  μισθωμένων ακινήτων   Στα έτη μίσθωσης 

Μηχανήματα  Μέχρι 25 έτη 

Μεταφορικά μέσα  Μέχρι 10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  Μέχρι 10 έτη 

Ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός   Μέχρι 10 έτη 

 

Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν υπάρχει ένδειξη ότι κάποιο ενσώματο πάγιο στοιχείο έχει 

υποστεί απομείωση της αξίας  του. Αν υπάρχει μια  τέτοια ένδειξη,  η Εταιρεία υπολογίζει  το ανακτήσιμο ποσό του 

ενσώματου παγίου στοιχείου. Όταν η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 

αξία  του,  η  Εταιρεία  σχηματίζει  ανάλογη  πρόβλεψη  απομείωσης  προκειμένου  η  λογιστική  αξία  του  παγίου  να 

απεικονίζει  την  ανακτήσιμη  αξία  του.  Τα  κέρδη  και  ζημίες  από  πώληση  ενσώματων  παγίων  στοιχείων 

προσδιορίζονται βάσει της λογιστικής αξίας τους και λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων 

προ φόρων. 
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3.9 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 

Τα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  αποτελούνται  κυρίως  από  λογισμικό.  Η  αξία  κτήσης  του  λογισμικού  περιλαμβάνει 

δαπάνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα και διακριτά προϊόντα λογισμικού που ελέγχει η Εταιρεία και 

από τα οποία αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οφέλη για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και τα οποία 

θα  υπερβαίνουν  τα  σχετικά  με  αυτά  έξοδα  κτήσης.  Δαπάνες  που  βελτιώνουν  ή  επεκτείνουν  τη  λειτουργία  των 

λογισμικών  προγραμμάτων  πέρα  από  τις  αρχικές  προδιαγραφές  τους,  κεφαλαιοποιούνται  και  προστίθενται  στην 

αρχική αξία κτήσης τους. 

 

Το λογισμικό αποσβένεται με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, σε περίοδο, όμως η οποία 

δε δύναται να υπερβαίνει τα 3 έτη. 

 

Σε  κάθε ημερομηνία σύνταξης  των  χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  η διοίκηση  της Εταιρείας  εξετάζει  την αξία 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται περίπτωση απομείωσης της αξίας 

τους. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η διοίκηση της Εταιρείας διενεργεί ανάλυση προκειμένου να υπολογίσει 

την ανακτήσιμη αξία ώστε μετέπειτα να υπολογίσει την έκταση της απομείωσης που είναι απαραίτητη.  

 

Όταν δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία υπολογίζει 

την ανακτήσιμη αξία της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών (ΜΔΤΡ) στην οποία ανήκει το στοιχείο αυτό.  

 

Η  ανακτήσιμη  αξία  ενός  άυλου  περιουσιακού  στοιχείου  ορίζεται ως  η  μεγαλύτερη  μεταξύ  της  Εύλογης  Αξίας  του 

μετά την αφαίρεση του κόστους διάθεσής του και της αξίας χρήσης του. Για τον  υπολογισμό της αξίας χρήσης του, 

υπολογίζονται  οι  μελλοντικές  ταμειακές  ροές  και  προεξοφλούνται  στην  παρούσα  αξία  τους  χρησιμοποιώντας  ένα 

προεξοφλητικό επιτόκιο προ‐φόρων, το οποίο αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις για την διαχρονική αξία του 

χρήματος και τους συναφείς προς το περιουσιακό στοιχείο κινδύνους. 

 

Στην περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου (ή ΜΔΤΡ) εκτιμάται ότι είναι μικρότερη 

από την τρέχουσα λογιστική του αξία, η λογιστική του αξία μειώνεται ώστε να είναι ίδια με την ανακτήσιμη αξία του. 

Τότε αναγνωρίζεται άμεσα ζημιά απομείωσης στα αποτελέσματα χρήσης. 

 

 

3.10 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη  τιμή μεταξύ κόστους και  καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  Το κόστος 

των  αποθεμάτων  προσδιορίζεται  με  την  μέθοδο  του  μέσου  σταθμικού  κόστους.  Το  κόστος  των  αποθεμάτων 

περιλαμβάνει την αξία κτήσης προσαυξημένη με κάθε είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειμένου να φτάσουν 

στην παρούσα κατάσταση και θέση τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή 

πώλησης  στην  κανονική  λειτουργία  της  Εταιρείας,  μείον  τα  αναγκαία  κόστη  για  την  πώλησή  τους.  Πρόβλεψη  για 

βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
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3.11 Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα 

προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί 

να  εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι  προβλέψεις  επανεξετάζονται  σε  κάθε ημερομηνία αναφοράς  και  προσαρμόζονται  έτσι 

ώστε  να  απεικονίζουν  την  παρούσα  αξία  της  δαπάνης  που  αναμένεται  να  εκταμιευθεί  για  την  τακτοποίηση  της 

υποχρέωσης.  Σχετικά με  τις  προβλέψεις  που αναμένεται  να  εκκαθαριστούν  σε  μακροπρόθεσμο  χρονικό  ορίζοντα, 

οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας 

τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 

εκτιμήσεις  της  αγοράς  για  τη  χρονική  αξία  του  χρήματος,  και  όπου  κρίνεται  απαραίτητο,  τους  κινδύνους  που 

σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.  

 

Οι  ενδεχόμενες  υποχρεώσεις  δεν  αναγνωρίζονται  στις  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  αλλά  γνωστοποιούνται, 

εκτός εάν η εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι πολύ πιθανή.  

 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η 

εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πολύ πιθανή. 

 

Επαχθείς  Συμβάσεις:  Οι  παρούσες  υποχρεώσεις  που  προκύπτουν  από  επαχθείς  συμβάσεις  αναγνωρίζονται  και 

επιμετρούνται  σαν  προβλέψεις. Μία  επαχθής  σύμβαση θεωρείται  ότι  υπάρχει,  όταν  η  Εταιρεία  έχει  συνάψει  μία 

σύμβαση της οποίας τα κόστη που δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν, είναι μεγαλύτερα από τα οικονομικά οφέλη 

που αναμένεται να προκύψουν από αυτή τη σύμβαση. 

 

 

3.12 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά  τους, κατά 

την ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης, σε μία από τις τέσσερις παρακάτω κατηγορίες: 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (Fair Value Through Profit & 

Loss – FVTPL), 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη τους 

 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 Δάνεια και απαιτήσεις 

 

Όλες  οι  συνηθισμένες  αγορές  και  πωλήσεις  των  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  ενεργητικού  αναγνωρίζονται  και 

αποαναγνωρίζονται  με  βάση  την  ημερομηνία  της  συναλλαγής.  Ως  συνηθισμένη  αγορά  ή  πώληση 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ορίζεται αυτή κατά  την οποία απαιτείται η μεταβίβαση  των στοιχείων 

αυτών ενεργητικού μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από την νομοθεσία ή την αγορά. 

 

Τα  εν  λόγω  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία,  αρχικά  αναγνωρίζονται  και  αποτιμώνται  στην  εύλογη  αξία 

τους.  Τα  έξοδα  συναλλαγής  που  αφορούν  άμεσα  την  απόκτηση  ή  την  έκδοση  αυτών  των  χρηματοοικονομικών 

στοιχείων  ενεργητικού,  προστίθενται  στην  Εύλογη  Αξία  τους  (με  εξαίρεση  τα  έξοδα  συναλλαγής  των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων σε Εύλογη Αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL) τα οποία αναγνωρίζονται κατευθείαν 

στα αποτελέσματα χρήσης). 

 

 



ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – 30 Ιουνίου 2016 

 
 

28 

 ‐ Δάνεια και απαιτήσεις 

Τα  δάνεια  και  οι  απαιτήσεις  είναι  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  (μη‐παράγωγα)  τα  οποία  δεν 

διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά.  Τα δάνεια και οι απαιτήσεις  (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και  λοιπών 

απαιτήσεων, τραπεζικών καταθέσεων και μετρητών) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου μείον τυχόν απομειώσεις.  

 

‐ Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία,  σε  κάθε  ημερομηνία  αναφοράς,  αξιολογούνται  για  πιθανές  ενδείξεις 

απομειώσεις. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ότι έχουν υποστεί απομείωση όταν υπάρχουν 

αντικειμενικές ενδείξεις, ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώρισή 

τους, ότι οι μελλοντικές ταμειακές ροές της επένδυσης έχουν επηρεαστεί.  

Οι αντικειμενικές ενδείξεις ενδέχεται να είναι: 

‐   σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του αντισυμβαλλόμενου 

‐   παραβίαση της σύμβασης όπως αθέτηση πληρωμών τόκων ή/και κεφαλαίου 

‐   αυξημένη πιθανότητα ο αντισυμβαλλόμενος να μπει σε καθεστώς πτώχευσης ή οικονομικής   αναδιοργάνωσης 

‐   παύση  ύπαρξης  ενεργής  αγοράς  για  το  χρηματοοικονομικό  αυτό  στοιχείο  ενεργητικού  εξαιτίας  οικονομικών 

δυσκολιών 

 

Για  συγκεκριμένες  κατηγορίες  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  ενεργητικού,    όπως  οι  εμπορικές  απαιτήσεις,  τα 

στοιχεία αυτά αξιολογούνται για πιθανή απομείωση σε συλλογική βάση ακόμα και αν αυτά έχουν ήδη αξιολογηθεί 

μεμονωμένα. Αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης για ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών απαιτήσεων θα μπορούσαν να 

είναι    η  αύξηση  του  αριθμού  των  καθυστερούμενων  πληρωμών  πάνω  από  το  μέσο  διάστημα  των  60  ημερών,  η 

πληροφόρηση  για  την  επιδείνωση  της  οικονομικής  κατάστασης  του  πελάτη,  καθώς  και  οικονομικές  αλλαγές  σε 

εθνικό επίπεδο που μπορεί να  σχετίζονται με αθέτηση πληρωμών απαιτήσεων. 

 

Για  τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  που  αποτιμώνται  σε  αναπόσβεστο  κόστος,  το  ποσό  που 

αναγνωρίζεται  σαν  απομείωση  είναι  η  διαφορά  μεταξύ  της  λογιστικής  αξίας  του  στοιχείου  αυτού  και  της 

εκτιμώμενης παρούσας αξίας  των μελλοντικών  ταμειακών ροών,  προεξοφλημένες με  τη μέθοδο  του πραγματικού 

επιτοκίου. 

 

Η λογιστική αξία  των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μειώνεται απευθείας με  τη  ζημιά απομείωσης 

για  όλα  τα  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  με  εξαίρεση  τις  εμπορικές  απαιτήσεις,  των  οποίων  η  λογιστική  αξία 

μειώνεται με τη χρήση ενός λογαριασμού πρόβλεψης. Όταν μία εμπορική απαίτηση θεωρείται ότι δεν θα εισπραχθεί 

διαγράφεται  μέσω  ενός  λογαριασμού  πρόβλεψης.  Στην  περίπτωση  που  μία  διαγραμμένη  απαίτηση  τελικά 

εισπραχθεί  μεταγενέστερα,  πιστώνεται  ο  λογαριασμός  πρόβλεψης.  Οι  μεταβολές  του  λογαριασμού  πρόβλεψης 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. 

 

Στην περίπτωση που, για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε αναπόσβεστο κόστος, η 

ζημιά  απομείωσης  μειώθηκε  σε  μεταγενέστερη  περίοδο  και  η  μείωση  αυτή  μπορεί  να  σχετιστεί  αντικειμενικά  με 

κάποιο  γεγονός  που  έλαβε  χώρα  μετά  την  αρχική  αναγνώριση  της  ζημιάς  απομείωσης,  η  προηγούμενα 

αναγνωρισμένη ζημιά αναστρέφεται μέσω κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης κατά το ποσό εκείνο που η λογιστική 

αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία της αναστροφής της απομείωσης, δεν  ξεπερνά το ποσό που θα ήταν το 

αναπόσβεστο κόστος αν η ζημιά απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί εξ’ αρχής. 
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‐ Αποναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  (ή  κατά  περίπτωση  το  μέρος  ενός  χρηματοοικονομικού  στοιχείου 

ενεργητικού  ή  το  μέρος  μίας  ομάδας  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  ενεργητικού)  αποαναγνωρίζονται  όταν  τα 

δικαιώματα για την εισροή ταμειακών ροών από το στοιχείο έχουν εκπνεύσει ή τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών 

ροών, και συνεπώς και οι κίνδυνοι και τα  οφέλη, έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτο μέρος. Στην περίπτωση που η Εταιρεία 

ούτε  μεταβιβάσει  ούτε  παρακρατήσει  όλα  τα  οφέλη  και  τους  κινδύνους  του  περιουσιακού  αυτού  στοιχείου  και 

συνεχίσει να έχει έλεγχο του στοιχείου αυτού,  τότε αναγνωρίζει  την παρακρατηθείσα συμμετοχή του στο στοιχείο 

αυτό και παράλληλα μία σχετική υποχρέωση για ποσά που ίσως χρειαστεί να πληρώσει. Αν η Εταιρεία διατηρήσει 

όλα τα οφέλη και τους κινδύνους ενός περιουσιακού στοιχείου που έχει μεταφερθεί τότε συνεχίζει να αναγνωρίζει 

το στοιχείο αυτό και συγχρόνως αναγνωρίζει μία εξασφαλισμένη υποχρέωση για το ποσό που έχει εισπραχθεί. Κατά 

την  πλήρη  αποαναγνώριση  ενός  χρηματοοικονομικού  περιουσιακού  στοιχείου,  η  διαφορά  μεταξύ  της  τρέχουσας 

λογιστικής  αξίας  του  και  του  αθροίσματος  του  ποσού  που  εισπράχθηκε  και  του  ποσού  της  απαίτησης  και  του 

σωρευτικού κέρδους ή ζημιάς που έχει αναγνωριστεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και του σωρευτικού 

ποσού στην καθαρά θέση, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. 

 

 

3.13 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  (συμπεριλαμβανομένου  του  δανεισμού,  των  εμπορικών  και  λοιπών 

υποχρεώσεων) επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.   Η μέθοδος 

του  πραγματικού  επιτοκίου  χρησιμοποιείται  για  τον  υπολογισμό  του  αποσβέσιμου  κόστους  μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και για την κατανομή του εξόδου από τόκους στην σχετική περίοδο. Το πραγματικό 

επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις αναμενόμενες μελλοντικές πληρωμές στην αναμενόμενη ζωή 

της  χρηματοοικονομικής  υποχρέωσης  ή  σε  μικρότερη  περίοδο  στην  καθαρή  λογιστική  αξία  που  είχε  αρχικά 

αναγνωριστεί.  

 

‐ Αποναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

 

Η  Εταιρεία  αποαναγνωρίζει  τις  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  μόνο,  και  μόνο  όταν,  οι  υποχρεώσεις  της 

απορριφθούν, ακυρωθούν ή λήξουν. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

που  αποαναγνωρίστηκαν  και  του  τιμήματος  που  πληρώθηκε  ή  είναι  πληρωτέο  αναγνωρίζεται  στα  αποτελέσματα 

χρήσης. 

 

 

3.14 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 

 

Η  Εταιρεία  θεωρεί  τις  προθεσμιακές  καταθέσεις  και  άλλες  επενδύσεις  υψηλής  ρευστότητας  με  αρχική  λήξη 

μικρότερη των τριών μηνών ή λιγότερο, ως ταμειακά ισοδύναμα.  

 

Όσον αφορά την κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο 

ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα όπως ορίστηκαν ανωτέρω. 
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3.15 Μετοχικό Κεφάλαιο  

 

Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε 

κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό 

«Διαφορά  υπέρ  το  άρτιο»  στα  Ίδια  Κεφάλαια.  Άμεσες  δαπάνες  που  πραγματοποιούνται  για  την  έκδοση  νέων 

μετοχών καταχωρούνται μετά από φόρους στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα ποσά της έκδοσης. 

 

 

3.16 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Στα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη 

επιρροή  στη  διαχείριση  και  οικονομική  πολιτική  τους.  Επίσης,  ως  συνδεδεμένα  μέρη  θεωρούνται  τα  μέλη  της 

διοίκησης της Εταιρείας, στενά συγγενικά με αυτά πρόσωπα,  εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες τα 

τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. 
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4.   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με  τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει σε κρίσεις, 

εκτιμήσεις  και  παραδοχές  που  επηρεάζουν  τα  υπόλοιπα  των  λογαριασμών  ενεργητικού  και  παθητικού,  την 

γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στις 

υπό  εξέταση  χρήσεις.  Τα  πραγματικά  αποτελέσματα  ενδέχεται  να  διαφέρουν  από  τις  κρίσεις  αυτές.  Οι  εν  λόγω 

εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα 

και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της 

Εταιρείας σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.  

 

Οι  βασικές  εκτιμήσεις  και  κρίσεις  της  Διοίκησης  που  αφορούν  σε  γεγονότα  και  συνθήκες  η  εξέλιξη  των  οποίων 

ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά την 

επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο είναι οι ακόλουθες:  

 

(α)   Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται  για όλες  τις  μη  χρησιμοποιηθείσες φορολογικές  ζημιές στο 

βαθμό που είναι πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι επαρκή για συμψηφισμό έναντι των φορολογικών 

ζημιών. Σημαντικές εκτιμήσεις της διοίκησης είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό του ποσού της αναβαλλόμενης 

φορολογικής  απαίτησης  που  μπορεί  να  αναγνωριστεί,  με  βάση  το  πιθανό  χρονοδιάγραμμα  και  το  επίπεδο  των 

μελλοντικών  φορολογητέων  κερδών  σε  συνδυασμό  με  τις  μελλοντικές  φορολογικές  στρατηγικές.  Περαιτέρω 

λεπτομέρειες δίνονται στη Σημείωση 8. 

 

(β)   Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η  Εταιρεία  διενεργεί  προβλέψεις  για  επισφαλείς  απαιτήσεις  σε  σχέση  με  συγκεκριμένους  πελάτες  όταν  υπάρχουν 

δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος 

δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά 

με  τις  επισφαλείς  απαιτήσεις  σε  συνάρτηση  με  την  πιστωτική  της  πολιτική  και  λαμβάνοντας  υπόψη  στοιχεία  των 

νομικών συμβούλων της Εταιρείας,  τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας  ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων 

εξελίξεων αντίστοιχων υποθέσεων.  

 

(γ)  Υποχρέωση για παροχές προς το προσωπικό 

Το  ύψος  της  πρόβλεψης  για  αποζημίωση  προσωπικού  βασίζεται  σε  αναλογιστική  μελέτη.  Η  αναλογιστική  μελέτη 

περιλαμβάνει  την υιοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο,  το ποσοστό αύξησης των αμοιβών 

των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι 

παραδοχές  που  χρησιμοποιούνται  εμπεριέχουν  σημαντική  αβεβαιότητα  και  η  Διοίκηση  της  Εταιρείας  προβαίνει  σε 

συνεχή επανεκτίμησή τους. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 16.   

 

(δ)   Ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η  Εταιρεία  εμπλέκεται  σε  δικαστικές  διεκδικήσεις  και  αποζημιώσεις  κατά  τη  συνήθη  πορεία  των  εργασιών  της.  Η 

Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας κρίνουν ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά 

την οικονομική θέση της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2016. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων 

που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει 

κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και ερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις 

κρίσεις ή στις ερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της 

Εταιρείας στο μέλλον. 
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(ε)   Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές σε κάθε χρήση. Την 30η  Ιουνίου 2016 η Διοίκηση της Εταιρείας 

εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 

 

(στ)    Απομείωση ενσώματων παγίων 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η 

λογιστική  αξία  μπορεί  να  μην  είναι  ανακτήσιμη.  Για  τον  υπολογισμό  της  αξίας  χρήσεως  η  Διοίκηση  εκτιμά  τις 

μελλοντικές  ταμειακές  ροές από  το περιουσιακό στοιχείο ή  την μονάδα  ταμειακής ροής  και  επιλέγει  τον  κατάλληλο 

συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.  

 

(ζ)   Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 

Η Εταιρεία  εξετάζει  τα αποθέματά  της,  για  ενδείξεις σχετικά με  την  εμπορεύσιμη αξία  των αποθεμάτων  της  και  την 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξίας τους. Η πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα βασίζεται στην 

εμπειρία της διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των αποθεμάτων καθώς επίσης την κίνηση και το ύψος της αξίας 

των αποθεμάτων για κάθε κατηγορία. Η εξέταση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων είναι συνεχής 

και η μεθοδολογία και οι κρίσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της πρόβλεψης για βραδέως κινούμενα 

και  απαξιωμένα  αποθέματα  εξετάζονται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  και  αναπροσαρμόζονται  αναλόγως. 

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Σημείωση 11. 
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5.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των λειτουργικών εσόδων της Εταιρείας ανά κατηγορία: 

 

(ποσά σε €) 

Χορηγίες και Διαφημίσεις 

30/06/2016  30/06/2015 

Λοιπές χορηγίες  800.000,00  1.427.000,00 

Σύνολο εσόδων από χορηγίες και διαφημίσεις 800.000,00 1.427.000,00

Εμπορικά 

30/06/2016  30/06/2015 

Πωλήσεις εμπορευμάτων  158.563,38  390.232,70 

Παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος  197.859,57  234.499,53 

Σύνολο εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες 356.422,95 624.732,23

Άλλα λειτουργικά έσοδα 

30/06/2016  30/06/2015 

Έσοδα από παραχώρηση Σουιτών  0,00  50.000,00 

Έσοδα από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  65.938,08  65.118,48 

Έσοδα από σχολές ποδοσφαίρου  227.398,76  187.046,27 

Λοιπά  48.692,56  760.799,40 

Σύνολο άλλων λειτουργικών εσόδων  342.029,40  1.062.964,15 
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6.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας ανά κατηγορία: 

 

(ποσά σε €) 

Δαπάνη παροχών εργαζομένων 

30/06/2016  30/06/2015 
Ημερομίσθια και μισθοί         (755.305,25)         (832.537,52) 
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης         (186.086,48)         (199.432,03) 
Αποζημιώσεις απολύσεων           (83.630,95)                       0,00   
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού           (17.336,00)             (9.087,00) 

Σύνολο δαπανών παροχών προς εργαζομένους    (1.042.358,68)    (1.041.056,55)

Απόσβεση ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων 

30/06/2016  30/06/2015 

Απόσβεση ενσώματων ακινητοποιήσεων  (733.550,69)  (584.239,63) 

Απόσβεση ασώματων ακινητοποιήσεων  (940,00)  (940,00) 

Σύνολο αποσβέσεων  (734.490,69)  (585.179,63) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 

30/06/2016  30/06/2015 
Έξοδα χορηγιών και διαφημίσεων        (855.868,09)    (1.552.019,07)

Έξοδα ακινήτων & εγκαταστάσεων      (1.101.758,46)     (1.041.274,84) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα        (479.872,73)        (540.353,49)

Σύνολο άλλων λειτουργικών εξόδων      (2.437.499,28)     (3.133.647,40) 

 

Στη γραμμή «Λοιπά λειτουργικά έξοδα»  χρεώθηκε για αμοιβές  του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 

ποσό € 20.000,00 στην κλειόμενη χρήση. Επίσης, χρεώθηκε ποσό € 15.000,00 για τον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν.4174/2013. 
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7.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ 

 

Τα  χρηματοοικονομικά  έσοδα  και  τα  χρηματοοικονομικά  έξοδα  που  περιλαμβάνονται  στις  Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

(ποσά σε €) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

30/06/2016  30/06/2015 
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων  0,00  91,27 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 0,00 91,27 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 

30/06/2016  30/06/2015 
Τόκοι τραπεζών και δανείων  (3.188,78)  (3.602,50) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (3.188,78)  (3.602,50) 
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8.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο  φόρος  εισοδήματος  που  απεικονίζεται  στην  κατάσταση  αποτελεσμάτων  χρήσεως  αφορά  στο  σύνολό  του 

αναβαλλόμενο φόρο. Για την χρήση που έληξε 30/06/2016 ήταν έξοδο από αναβαλλόμενη φορολογία € 130.202,68, 

ενώ τη χρήση που έληξε 30/06/2015 ήταν έσοδο € 30.000,00. 

 

Η  συμφωνία  του φόρου  εισοδήματος με  το  ποσό  που προκύπτει  από  την  εφαρμογή  του  Ελληνικού φορολογικού 

συντελεστή στα κέρδη προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 

 

30/6/2016  30/6/2015 
Κέρδη / (Ζημίες) πρό φόρων  275.249,29             79.787,20  
Φόρος με βάση τον εφαρμοστέο φορολογικό συντελεστή (79.822,29)           (20.744,67)
Επίδραση μη εκπιπτόμενων δαπανών  (43.500,00)             78.463,72  
Επίδραση παραγραφής φορολ. ζημιάς παρελθουσών χρήσεων για τις 
οποίες αναγνωριζόταν αναβαλλόμενη φορολ. απαίτηση  (25.828,56)  0,00 
Λοιπές επιδράσεις  18.948,17           (27.719,05) 

Φόροι εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (130.202,68)             30.000,00 

 

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για την Εταιρεία είναι 29% για τη χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2016 και 

26% για τη χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2015.  

 
Η Εταιρεία έχει τακτοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις με το νόμο 3888/2010 (περαίωση) έως και τη χρήση 

που έληξε την 30/06/2009, ενώ η χρήση που έληξε  την 30/06/2010 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για 

τις  χρήσεις  30/06/2011,  30/06/2012,  30/06/2013,  30/06/2014  και  30/06/2015  η  Εταιρεία  έχει  υπαχθεί  σε 

φορολογικό έλεγχο από τον εκλεγμένο κατά  Κ.Ν. 2190 τακτικό ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.2238/1994 

και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης, όπου όλες  

ήταν με σύμφωνη γνώμη. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού 

ελέγχου  από  τις  αρμόδιες  φορολογικές  αρχές  οι  επιχειρήσεις  για  τις  οποίες  εκδίδεται  φορολογικό  πιστοποιητικό 

χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς, οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να 

επανέλθουν και να διενεργήσουν το δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την διοίκηση της Εταιρείας 

ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, 

δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της Εταιρείας. 

Αναφορικά με  τη  χρήση που  έληξε  την 30/06/2016  ο  εν  λόγω  έλεγχος  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  και  η  σχετική  έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται  να  χορηγηθεί στην  Εταιρεία  και  στη θυγατρική  της μετά  τη δημοσίευση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 30/06/2016.   Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

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

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης.  

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος για τις χρήσεις που έληξαν την 30η Ιουνίου 2016 και την 30η Ιουνίου 2015 προσδιορίστηκε με 

βάση  το  συντελεστή  φόρου  εισοδήματος  που  αναμένεται  να  ισχύει  για  τις  περιόδους  στις  οποίες  κάθε  προσωρινή 

διαφορά μεταξύ  της  λογιστικής αξίας  και  της φορολογικής  βάσης  των στοιχείων  του  ενεργητικού  και  παθητικού  θα 

εισπραχθεί ή θα διακανονιστεί. 

 

H  κίνηση  της  αναβαλλόμενης  φορολογίας  της  Εταιρείας  για  τις  χρήσεις  που  έληξαν  την  30η  Ιουνίου  2016  και  την                    

30η Ιουνίου 2015 έχει ως ακολούθως: 
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(ποσά σε €)   

Αποσβέσεις 
ενσώματων και 
ασώματων 

ακινητοποιήσεων 
 

Υποχρεώσεις 
προς 

προσωπικό 
 

Προβλέψεις 
 

 
Προβλέψεις 
ανέλεγκτων 
χρήσεων 

 

Λοιπές 
χρονικές 

φορολογικές 
αναμορφώσεις 

 

Φορολ. 
ζημιές 

 
Σύνολο 

 

Υπόλοιπο 01/07/2014  (558.227,85)  26.605,02  19.646,64  (69.519,16)  4.160,00  140.335,35  (437.000,00) 

Βελτίωση των 

αποτελεσμάτων στη 

χρήση 

20.726,45  5.979,74  2.182,96  0,00  780,00  330,85  30.000,00 

Υπόλοιπο 30/06/2015  (537.501,40)  32.584,76  21.829,60  (69.519,16)  4.940,00  140.666,20  (407.000,00) 

Βελτίωση / 

(επιβάρυνση) των 

αποτελεσμάτων στη 

χρήση 

(56.996,37)  (2.542,34)  5.423,07  (8.021,44)  (4.940,00)  (63.125,60)  (130.202,68) 

Βελτίωση της καθαρής 

θέσης στη χρήση 
0,00  4.500,06  0,00  0,00  0,00  0,00  4.500,06 

Υπόλοιπο 30/06/2016  (594.497,77)  34.542,48  27.252,67  (77.540,60)  0,00  77.540,60  (532.702,62) 
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9.   ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

(ποσά σε €) 

Βελτιώσεις 

μισθωμένων 

ακινήτων  Μηχανήματα 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση  Σύνολο 

Αξία Κτήσης 

Υπόλοιπο 01/07/2014  14.765.741,69  414.449,73  20.999,21  932.277,49  381.550,00  16.515.018,12 

Προσθήκες  876.431,00  889,00  0,00  66.371,84  0,00  943.691,84 

Μεταφορές  381.550,00  0,00  0,00  0,00  ‐381.550,00  0,00 

Υπόλοιπο 30/06/2015  16.023.722,69  415.338,73  20.999,21  998.649,33  0,00  17.458.709,96 

Προσθήκες  756.037,30  0,00  0,00  140.467,42  533.587,11  1.430.091,83 

Διαγραφές  0,00  0,00  (14.175,71)  0,00  0,00  (14.175,71) 

Υπόλοιπο 30/06/2016  16.779.759,99  415.338,73  6.823,50  1.139.116,75  533.587,11  18.874.626,08 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

Υπόλοιπο 01/07/2014  (4.564.688,86)  (75.039,33)  (20.328,64)  (824.535,85)  0,00  (5.484.592,68) 

Αποσβέσεις χρήσεως  (503.895,25)  (22.136,98)  (670,53)  (57.536,84)  0,00  (584.239,60) 

Υπόλοιπο 30/06/2015  (5.068.584,10)  (97.176,31)  (20.999,17)  (882.072,69)  0,00  (6.068.832,27) 

Αποσβέσεις χρήσεως  (605.632,35)  (21.248,00)  (0,00)  (106.670,34)  0,00  (733.550,69) 

Διαγραφές  0,00  0,00  14.175,70  0,00  0,00  14.175,70 

Υπόλοιπο 30/06/2016  (5.674.216,45)  (118.424,31)  (6.823,47)  (988.743,03)  0,00  (6.788.207,26) 

Αναπόσβεστη αξία 

Υπόλοιπο 30/06/2015  10.955.138,59  318.162,42  0,04  116.576,64  0,00  11.389.877,69 

Υπόλοιπο 30/06/2016  11.105.543,54  296.914,42  0,03  150.373,72  533.587,11  12.086.418,82 

 

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση των ενσώματων παγίων στοιχείων της Εταιρείας.  

 

Η Εταιρεία δεν έχει συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσώματων παγίων στοιχείων. 

 

Οι ακόλουθες ωφέλιμες ζωές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων: 

 

Κατηγορία  Ωφέλιμη ζωή 

Βελτιώσεις  μισθωμένων ακινήτων  Στα έτη μίσθωσης 

Μηχανήματα  Μέχρι 25 έτη 

Μεταφορικά μέσα  Μέχρι 10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  Μέχρι 10 έτη 

Ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός  Μέχρι 10 έτη 

 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ΔΛΠ  16  «Ενσώματες  ακινητοποιήσεις»  η  Εταιρεία  προέβη  σε  εξέταση  ενδείξεων 

απομείωσης των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Από την εξέταση αυτή δεν προέκυψε αναγκαιότητα για προσαρμογή 

στην αναπόσβεστη αξία, στην τρέχουσα ή σε προηγούμενες περιόδους.   
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10.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

Λεπτομέρειες για τις θυγατρικές της Εταιρείας φαίνονται παρακάτω: 

 

(ποσά σε €) 

Ονομασία 
 

Δραστηριότητα 
 

Χώρα 
 

% Συμμετοχής 
Κόστος 

Επένδυσης 
 

Πρόβλεψη 
υποτίμησης 

 
Υπόλοιπο 

 

 
30/6/2016 

 
30/6/2015 

 

ΘΡΥΛΟΣ 
CLUB Ε.Π.Ε. 

 
Παροχή υπηρεσιών 
εστίασης και 
αναψυκτηρίου 
 

Ελλάδα  73,00%  73,00%  79.646,66  (79.646,66)  0,00 

STAD.KA. 
A.E. 

 
Εκμετάλλευση και 
Διαχείριση Σταδίου 
Καραϊσκάκη 
 

Ελλάδα  49,00%  49,00%  1.438.684,40  (1.438.684,40)  0,00 

 
Σύνολο 

       
1.518.331,06  (1.518.331,06)  0,00 

 

Η εταιρεία ΘΡΥΛΟΣ CLUB ΕΠΕ βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης και η εταιρεία STAD.KA. βρίσκεται σε αδράνεια 

καθώς έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της από την Περιφέρεια Πειραιά. Για τους παραπάνω λόγους οι εταιρείες 

αυτές δεν ενοποιήθηκαν και η Εταιρεία συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

Για  τις  συγκεκριμένες συμμετοχές  έχει σχηματιστεί  ισόποση με  την  λογιστική  τους αξία πρόβλεψη υποτίμησης σε 

προηγούμενα έτη. 
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11.   ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

Τα αποθέματα αφορούν αποκλειστικά εμπορεύματα και παρουσιάζονται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσης 

και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους, η οποία είναι η αναμενόμενη τιμή πώλησης αυτών μείον τα απαιτούμενα 

για την πώληση έξοδα. 

 

Το κόστος πωληθέντων αυτών των εμπορευμάτων για την περίοδο που κλείνει 30/6/2016 είναι € 186.099,42 (για την 

περίοδο που έκλεισε την 30/6/2015 ήταν € 321.514,37 αντίστοιχα).  

 

Την 30/6/2016 η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για απαξιωμένα ή και βραδέως κινούμενα αποθέματα ποσού € 

93.974,74 (την 30/6/15 αντίστοιχα € 83.960,00), η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης κρίνεται επαρκής 

για τις περιστάσεις. 

 



ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – 30 Ιουνίου 2016 

 
 

41 

12.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ανάλυση των απαιτήσεων και των λοιπών κυκλοφορόντων περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

(ποσά σε €) 

Απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

30/06/2016  30/06/2015 
Πελάτες  2.204.974,66  2.468.839,18 
Προβλέψεις επισφάλειας  (1.577.663,83)  (1.576.457,11) 

Σύνολο Πελατών  627.310,83  892.382,07 

Λοιπές απαιτήσεις / λοιποί χρεώστες  61.857,71  108.336,01 
Προβλέψεις επισφάλειας  (45.336,17)  (45.542,89) 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 16.521,54  62.793,12 

Σύνολο  643.832,37 955.175,19 

 

Τα ποσά παρουσιάζονται στις ονομαστικές αξίες που θεωρούνται ότι δε διαφέρουν σημαντικά από τις εύλογες αξίες. 

 

Έχει  σχηματισθεί  συνολική  πρόβλεψη  για  εκτιμώμενα  μη  ανακτήσιμα  ποσά  από  την  πώληση  εμπορευμάτων  και 

παροχή υπηρεσιών την 30/06/2016 ποσού € 1.623.000,00 (αντίστοιχα την 30/06/2015 ποσού € 1.622.000,00). Στην 

κλειόμενη  χρήση 30/6/2016  τα  έξοδα από  προβλέψεις  επισφαλών απαιτήσεων  επιβάρυναν  τα  αποτελέσματα  της 

περιόδου  κατά € 1.000,00,  ενώ αντιστοίχως βελτίωσαν  τα αποτελέσματα  της  χρήσης που  έκλεισε  την 30/06/2015 

κατά € 208.880,63. 
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13.   ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

 

 

Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανέρχεται  σε  € 7.408.510,20  διαιρούμενο  σε  12.347.517  κοινές  ονομαστικές 

μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,60 η κάθε μία. 

 

Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, δηλαδή το ποσό των € 0,90 ανά μετοχή, και συνολικά το 

ποσό  των € 9.287.987,40,  καταχωρήθηκε στα  Ίδια Κεφάλαια στη γραμμή «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ  το 

άρτιο», μειωμένη κατά τα σχετικά έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνολικής αξίας € 68.111,91. 

 

Σημειώνεται, ότι εκκρεμεί ακόμα η έκδοση των νέων μετοχικών τίτλων. 
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14.   ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

Ανάλυση των λοιπών αποθεματικών παρουσιάζεται παρακάτω: 

 
30/06/2016 30/06/2015 

Τακτικά αποθεματικά  79.736,72 79.736,72 

Αποθεματικά από έσοδα φορολ. κατ' ειδικό τρόπο 69.207,18 69.207,18 

Λοιπά Αποθεματικά  8.829,12 8.829,12 

Σύνολο  157.773,02 157.773,02 

 

Τακτικό Αποθεματικό 

Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου Κ.Ν. 2190/1920, οι εταιρίες υποχρεούνται να σχηματίσουν το 5% τουλάχιστον 

των  ετήσιων  καθαρών  κερδών  τους  σε  τακτικό  αποθεματικό.  Σκοπός  του  είναι  να  καλύψει  τυχόν  ζημιές  και  δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη αιτία. Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός, όταν 

το συσσωρευμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.  



ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – 30 Ιουνίου 2016 

 
 

44 

15.   ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Ανάλυση  των  λοιπών  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων  και  λογαριασμών  πληρωτέων  σε  φορολογικές  αρχές  / 

ασφαλιστικούς φορείς παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

(ποσά σε €) 

30/06/2016  30/06/2015 
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές  1.549.484,49  2.231.353,93 
Λογαριασμοί πληρωτέοι σε φορολογικές αρχές / 
ασφαλιστικούς φορείς  301.045,03  307.318,30 
Λοιπές υποχρεώσεις  124.428,87  65.416,44 
Δεδουλευμένα έξοδα  56.000,00  59.000,00 
Έσοδα επομένων χρήσεων  16.000,00  4.000,00 

Σύνολο  2.046.958,39 2.667.088,67 

 

Τα ποσά παρουσιάζονται στις ονομαστικές αξίες που θεωρούνται ότι δε διαφέρουν σημαντικά από τις εύλογες αξίες. 

 

Τα  δεδουλευμένα  έξοδα  περιλαμβάνουν  δεδουλευμένες  δαπάνες  μέσα  στα  πλαίσια  της  κανονικής  λειτουργίας 

Εταιρείας,  συμπεριλαμβανομένου  ενδεικτικά  των  αμοιβών  ορκωτών  ελεγκτών  και  της  αναλογίας  του  Δώρου 

Χριστουγέννων των υπαλλήλων. 
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16.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Οι υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών του προσωπικού προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης από την 

εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών. Πρόκειται για μη χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. 

 

Οι κυριότερες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό των αναλογιστών εκτιμήσεων είναι οι εξής: 

 

Εκτίμηση κατά την  30/06/2016  30/06/2015 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  1,43%  2,54% 

Αναμενόμενος συντελεστής αύξησης αποδοχών  2,00%  2,00% 

Συντελεστής πληθωρισμού  1,75%  1,75% 

 

Αν  το  προεξοφλητικό  επιτόκιο αυξηθεί  κατά 0,5%,  τότε  η  υποχρέωση  καθορισμένων παροχών θα ήταν μικρότερη 

κατά περίπου 9,5%. 

Αν το προεξοφλητικό επιτόκιο μειωθεί κατά 0,5%, τότε η υποχρέωση καθορισμένων παροχών θα ήταν μεγαλύτερη 

κατά περίπου 10,7%. 

Αν  η  υπόθεση  αύξησης  αποδοχών  αυξηθεί  κατά  0,5%,  τότε  η  υποχρέωση  καθορισμένων  παροχών  θα  ήταν 

μεγαλύτερη κατά περίπου 10%. 

Αν η υπόθεση αύξησης αποδοχών μειωθεί κατά 0,5%, τότε η υποχρέωση καθορισμένων παροχών θα ήταν μικρότερη 

κατά περίπου 9%. 

 

Το ποσό που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης σχετικά με το πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών έχει ως ακολούθως: 
  30/06/2016  30/06/2015 
Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 119.112,00  125.326,00 

Τα ποσά καταχωρηθέντα στα αποτελέσματα χρήσεως σχετικά με το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών έχουν ως 
ακολούθως: 

  30/06/2016  30/06/2015 
Κόστος τρέχουσας προϋπηρεσίας  9.162,00  5.141,00 

Τόκος υποχρέωσης  3.153,00  3.114,00 

Υποχρεώσεις για πρόσθετες παροχές  88.652,00  832,00 

100.967,00  9.087,00

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών έχουν ως ακολούθως: 

  30/06/2016  30/06/2015 
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών κατά την έναρξη

125.326,00  102.327,00 

Κόστος προϋπηρεσίας  9.162,00  5.141,00 

Κόστος τόκων  3.153,00  3.114,00 

Αναλογιστικά κέρδη / ζημίες  12.273,00  13.912,00 

Υποχρεώσεις για πρόσθετες παροχές  88.652,00  832,00 

Πληρωθείσες παροχές  (119.454,00)  0,00 

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών κατά τη λήξη 119.112,00  125.326,00 
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη καθώς και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις λογιστικές 

αρχές της Εταιρείας, οι αναλογιστικές ζημίες ποσού € 12.273,00 καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 

 

Σημειώνεται ότι  την 30/06/2016  ο αριθμός  των υπαλλήλων  της Εταιρείας με σύμβαση αορίστου  χρόνου εργασίας 

ήταν 38 άτομα (30/06/2015: 31). 

 

 

17.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας εμπεριέχουν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων 

των  πιστωτικών  κινδύνων  και  κινδύνων  ρευστότητας.  Το  συνολικό  πρόγραμμα  διαχείρισης  του  κινδύνου  της 

Εταιρείας  εστιάζεται  στις  διακυμάνσεις  των  χρηματοοικονομικών  αγορών  και  επιδιώκει  να  ελαχιστοποιήσει  την 

ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας ως σύνολο. Η διαχείριση του 

κινδύνου πραγματοποιείται κεντρικά από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας. 

 

Τα  χρηματοοικονομικά  προϊόντα  που  χρησιμοποιεί  η  Εταιρεία  αποτελούνται  κυρίως  από  καταθέσεις  σε 

λογαριασμούς όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες,  λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους και υποχρεώσεις 

που προκύπτουν από συμβόλαια λειτουργικής μίσθωσης. 

 

Η  Διοίκηση  της  Εταιρείας  έχει  αξιολογήσει  την  πιθανή  επίδραση  στην  οικονομική  διαχείριση  του  κινδύνου  της 

τρέχουσας μακροοικονομικής  κατάστασης  και  του  επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.  Συγκεκριμένα,  με 

την  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΠΝΠ)  της  28/06/2015,  οι  τράπεζες  τέθηκαν  σε  αργία,  επιβλήθηκαν 

περιορισμοί  επί  των  αναλήψεων  διαθεσίμων  και  έλεγχοι  στις  μεταφορές  κεφαλαίων  εντός  και  εκτός  χώρας, 

προκαλώντας σημαντικά προβλήματα ρευστότητας στην αγορά. 

 

Αν  και  στις  20/07/2015  έληξε  η  τραπεζική  αργία,  χωρίς  ωστόσο  να  αρθούν  οι  περιορισμοί  διακίνησης 

κεφαλαίων, ήταν κάτι παραπάνω από ευδιάκριτο το μήνα  Ιούλιο 2015  το  ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα ρευστότητας 

στην αγορά. Η χαλάρωση των περιορισμών και η επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κατάσταση ομαλότητας, 

προϋποθέτει πρακτικά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους διεθνείς 

δανειστές και της ανακεφαλαιοδότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  

 

Η  επιστροφή στην  οικονομική  σταθερότητα  εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό από  την  έκβαση  των  διαπραγματεύσεων 

αυτών.  Η  Εταιρεία,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  το 64%  των  εσόδων  της  (40%  την 30/06/2015)  προέρχονται  από  την 

παραχώρηση  χρήσης  του  Προπονητικού  Κέντρου  Ρέντη  στην  ΠΑΕ  Ολυμπιακός,  η  οποία  έχει  ηγετική  θέση  στo 

ελληνικό  επαγγελματικό  πρωτάθλημα,  πιστεύει  ότι  οποιαδήποτε  αρνητική  εξέλιξη  στην  ελληνική  οικονομία  δεν 

αναμένεται  να  επηρεάσει  ουσιαστικά  την  κανονική  λειτουργία  της.  Επιπλέον,  η  διοίκηση  της  Εταιρείας  αξιολογεί 

συνεχώς την οικονομική κατάσταση και τις εξελίξεις, προκειμένου να λάβει άμεσα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων σχετικά με τις δραστηριότητές της. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι περιορισμένος, καθώς οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

είναι ελάχιστες, και η διοίκηση εκτιμά ότι ο τυχόν συναλλαγματικός κίνδυνος είναι μη σημαντικός.  
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Κίνδυνος επιτοκίου  

 

Η έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίου σε υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προληπτική βάση. 

Πολιτική  της  Εταιρείας  είναι  να  παρακολουθεί  διαρκώς  τις  τάσεις  των  επιτοκίων,  καθώς  και  τη  διάρκεια  των 

χρηματοδοτικών  αναγκών.  Επομένως,  οι  αποφάσεις  για  τη  διάρκεια  καθώς  και  τη  σχέση  μεταξύ  σταθερού  και 

κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την Εταιρεία. 

 

Η  Εταιρεία,  αξιολογεί  την  πιστοληπτική  ικανότητα  του  πελάτη  είτε  μέσα  από  ανεξάρτητες  πηγές  είτε  λαμβάνοντας 

υπόψη  την  οικονομική  τους  κατάσταση,  την  εμπειρία  από  προηγούμενες  συναλλαγές  και  εξετάζοντας  άλλες 

παραμέτρους,  ελέγχει  το  μέγεθος  της  παροχής  των  πιστώσεων  καθώς  και  τα  πιστωτικά  όρια.  Τα  πιστωτικά  όρια 

πελατών  καθορίζονται  βάσει  εσωτερικών  ή  εξωτερικών  αξιολογήσεων.  Για  ειδικούς  πιστωτικούς  κινδύνους  γίνονται 

προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός 

πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.  

 

Τα  στοιχεία  του  Ενεργητικού  και  του  Παθητικού  τα  οποία  εκτίθενται  σε  πιστωτικό  κίνδυνο  κατά  τις  ημερομηνίες 

αναφοράς αναλύονται ως εξής: 

30/06/2016  30/06/2015 

Στοιχεία Ενεργητικού 
Απαιτήσεις  3.421.356,14 4.179.059,79
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα  53.732,25  80.086,43 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.838,22 2.838,22

Σύνολο  3.477.926,61 4.261.984,44

30/06/2016  30/06/2015 

Στοιχεία Παθητικού 
Λοιπές Υποχρεώσεις  6.258.080,28  6.613.434,01 

Σύνολο  6.258.080,28 6.613.434,01

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Όσον αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας, η Εταιρεία παρακολουθεί σε μηνιαία βάση πρόγραμμα ταμειακών ροών που 

περιλαμβάνει  τόσο  τις  λειτουργικές  όσο  και  τις  επενδυτικές  χρηματοροές.  Με  δανεισμό  και  αυξήσεις  μετοχικού 

κεφαλαίου  χρηματοδοτούνται  οι  ανάγκες  σε  κεφάλαιο  κίνησης,  καθώς  και  οι  επενδύσεις  σε  πάγια  περιουσιακά 

στοιχεία. 

 

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της για να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία της 

και  ταυτόχρονα  για  να  μεγιστοποιήσει  την  απόδοση  για  τους  μετόχους  της,  μέσω  της  βελτιστοποίησης  της  σχέσης 

δανεισμού προς τα ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται μόνο από τα ίδια κεφάλαιά της 

(που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο,  τη διαφορά υπέρ το άρτιο,  τα λοιπά αποθεματικά και τα κέρδη/ζημιές εις 

νέον).  
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18.   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

Τα  υπόλοιπα  και  οι  συναλλαγές  μεταξύ  των  συνδεδεμένων  μερών  της  Εταιρείας  κατά  τις  ημερομηνίες  αναφοράς 

παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί 

 

(ποσά σε €) 

30/06/2016 30/06/2015

Λογαριασμοί  εισπρακτέοι  από  όμιλο  οντοτήτων  και 

συνδεδεμένα μέρη 

Μακροπρόθεσμο μέρος 

ΟΣΦΠ Ερασιτέχνης  2.327.640,00 2.039.112,00

  2.327.640,00 2.039.112,00

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος 

ΟΣΦΠ Ερασιτέχνης  449.883,77 1.184.772,60

  449.883,77 1.184.772,60

30/06/2016 30/06/2015

Λογαριασμοί  πληρωτέοι  σε  όμιλο  οντοτήτων  και 

συνδεδεμένα μέρη 

Μακροπρόθεσμο μέρος 

ΠΑΕ Ολυμπιακός  2.000.000,00 2.000.000,00

  2.000.000,00 2.000.000,00

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος 

ΠΑΕ Ολυμπιακός  2.211.121,89 1.946.345,34

  2.211.121,89 1.946.345,34

Τα  ποσά  παρουσιάζονται  στις  ονομαστικές  αξίες  που 

θεωρούνται  ότι  δε  διαφέρουν  σημαντικά  από  τις 

εύλογες αξίες. 

01/07‐30/06/2016 01/07‐30/06/2015

Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 

ΟΣΦΠ Ερασιτέχνης  1.124.525,20 1.058.525,23

ΠΑΕ Ολυμπιακός  104.846,39 193.199,95

  1.229.371,59 1.251.725,18

01/07‐30/06/2016 01/07‐30/06/2015

Πώληση αγαθών και υπηρεσιών 

ΠΑΕ Ολυμπιακός  3.206.543,03 2.577.000,00

  3.206.543,03 2.577.000,00

 

Οι αμοιβές των μελών Διοίκησης και Διεύθυνσης της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε               

€ 117.264,99. Το αντίστοιχο ποσό για τη χρήση που έληξε 30/06/2015 ήταν € 179.283,74. 
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19.   ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

(ποσά σε €) 

30/06/2016  30/06/2015 

Ταμείο  23.848,61  12.552,20 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ  29.883,64  67.534,23 

Σύνολο  53.732,25  80.086,43 

 

Οι  τραπεζικές  καταθέσεις  τοκίζονται  με  κυμαινόμενα  επιτόκια  που  βασίζονται  στα  μηνιαία  επιτόκια  καταθέσεων 

τραπεζών.  Τα  έσοδα  από  τόκους  καταθέσεων  όψεως,  τα  οποία  λογιστικοποιούνται  με  την  μέθοδο  του 

δεδουλευμένου,  περιλαμβάνονται  στο  κονδύλι  «χρηματοοικονομικά  έσοδα»  στην  συνημμένη  κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

 

20.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

 

Η  Εταιρεία  μισθώνει  ακίνητα  με  λειτουργικές  μισθώσεις.  Οι  λειτουργικές  μισθώσεις  αντιπροσωπεύουν  πληρωτέα 

μισθώματα για το Προπονητικό Κέντρο στο Ρέντη, το Μουσείο και το γήπεδο 5χ5 στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Καταρτίζονται 

ανά  εννιά  έτη  τουλάχιστον  κατά  μέσο  όρο,  ενώ  τα  μισθώματα  είναι  σταθερά  για  ένα  χρόνο.  Τα  μισθώματα  που 

επιβαρύνουν τα έξοδα της χρήσης αναλύονται παρακάτω: 
 

  30/06/2016  30/06/2015 

Η Εταιρία ως μισθωτής   

Μισθώματα  από  συμβάσεις  λειτουργικών  μισθώσεων 

ακινήτων που αναγνωρίστηκαν ως έξοδα χρήσης 

 

 

555.862,51  584.737,78 

Σύνολο    555.862,51  584.737,78 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς η Εταιρεία είχε αναληφθείσες δεσμεύσεις από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων χωρίς 

δυνατότητα ακύρωσης των σχετικών μισθωτηρίων οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής: 
 

30/06/2016  30/06/2015 

Εντός ενός έτους  556.177,32  557.652,60 

Από δύο έως πέντε έτη  2.112.101,28  2.174.306,40 

Μετά από πέντε έτη  6.133.266,75  6.634.615,35 

Σύνολο  8.801.545,35  9.366.574,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










