
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2015

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α. ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Ι.Κεφάλαιο μετοχικό

Προκαταβολές Απόκτησης Δικαιωμάτων 15.000,00 0,00 15.000,00 1.Καταβλημένο (49.000 ονομ. μετοχές των € 10/μετοχή) 490.000,00

15.000,00 0,00 15.000,00 490.000,00

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις V.Αποτελέσματα εις νέο

6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 69.623,35 2.731,33 66.892,02 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο -1.136.741,04

69.623,35 2.731,33 66.892,02 -1.136.741,04

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 84.623,35 2.731,33 81.892,02

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 149.000,00

ΙII.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 149.000,00

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.805,00

1.805,00

Σύνολο παγίου ενεργητικού    (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 83.697,02 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -497.741,04

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Πελάτες 29.680,92 1.Προμηθευτές 210.459,94

11.Χρεώστες διάφοροι 3.000,00 2α.Επιταγές πληρωτέες 5.000,00

12. Λογ.διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 47.143,21 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 314.796,47

79.824,13 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 30.824,64

11.Πιστωτές διάφοροι 82.917,08

643.998,13

IV.Διαθέσιμα    Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 643.998,13

1.Ταμείο 3.702,56

3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 15.241,47

18.944,03

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV) 98.768,16

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Εξοδα επομένων χρήσεων 1.681,35 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 37.889,44

1.681,35 37.889,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( B+Γ+Δ+E ) 184.146,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 184.146,53

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 150.000,00 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 150.000,00

Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015

Ι.   Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 920.987,46 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης -1.136.741,04

Μείον: Κόστος πωλήσεων 1.824.168,45 Ζημίες εις νέο -1.136.741,04

Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -903.180,99

Σύνολο -903.180,99

Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 134.449,66

           2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 27.888,39 162.338,05

Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -1.065.519,04

MEION:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.012,82

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -1.071.531,86

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 645,06 ΑΔΤ: AB 207375 ΑΔΤ: ΑΕ 548654

645,06

Μείον:

1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 65.854,24

4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 0,00 65.854,24 -65.209,18

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -1.136.741,04

MEION:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2.731,33

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 2.731,33 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -1.136.741,04

Μακρής Κωνσταντίνος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 26771

Έμφαση θεμάτος. 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 30η  Ιουνίου 2015  έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του K.Ν. 2190/1920. 
Η διαδικασία υπολογισμού πλασματικής αξίας αθλητών από την επιτροπή του άρθρου 76Α του Ν. 2725/1999 ως ισχύει δεν έχει ολοκληρωθεί, συνέπως δεν κατέστη δυνατόν να συνυπολογιστεί στα ίδια κεφάλαια της 
Εταρείας και να αξιολογηθεί η επίπτωσή της σχετικά με την εφαργμογή του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Εφιστούμε την προσοχή σας στην τελευταία σημείωση του Προσαρτήματος στην οποία αναφέρεται ότι έως την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας 
καταθέσεις μετόχων με σκοπό την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικά ποσό € 1.719 χιλ.
Αναφορά επί άλλων κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης  με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2016
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΕΚ - ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα 
διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις 
διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση 
της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΕΚ - ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014, κατά την 30η Ιουνίου 2015 και τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α 
έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους  της  Ανώνυμης Εταιρείας ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014

ΑΕΚ - ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014

Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2015

Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2015

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Νέα Φιλαδέλφεια, 20 Ιουνίου 2016

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' Τάξης - Α.Α.ΟΕΕ: 14588

ΑΔΤ: Λ373780

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015   1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 131585960000.

Ποσά σε Ευρώ.


