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ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΕΩ ΠΡΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
ΣΩΝ ΜΕΣΌΥΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΑΕΚ - ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014 
ΣΗ 30ης ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 

 

Κύξηνη Μέηνρνη, 

 

Σύκθσλα κε ηνλ Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό, ζαο ππνβάιινπκε ηηο νηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 

ηε 30
ε
 Ηνπλίνπ 2015, ήηνη Ηζνινγηζκό, Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ Φξήζεσο, Πίλαθα Γηαζέζεσο 

Απνηειεζκάησλ θαη ην Πξνζάξηεκα. 

 

1. Δμέιημε ηωλ εξγαζηώλ. 

 

Καηά ηελ πξώηε ρξήζε πνπ έιεμε ηε 30
ε
 Ηνπλίνπ 2015 ηα απνηειέζκαηα είλαη δεκηνγόλα θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε «Λνγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ Φξήζεσο» πνπ ζπλνδεύνπλ ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 1
εο

 εηαηξηθήο ρξήζεο 

θαη ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

 

Α. Τα ζπλνιηθά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο ηεο πξώηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο από 26 Απγνύζηνπ 2014 κέρξη θαη                     

30 Ηνπλίνπ 2015, αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € € 920.987,46 θαη αλαιύνληαη σο εμήο:  

 

Δηζηηήξηα Αγώλσλ € 284.552,47 

Φνξεγίεο € 636.434,99 

Σύλνιν Κύθινπ Δξγαζηώλ  € 920.987,46 

   

Β. Έγηλε επηκεξηζκόο ησλ εμόδσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο παξαγσγήο, δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ζε αλαινγία 97%, 2% θαη 

1% αληίζηνηρα.  

 

Γ. Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ έγηλαλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα.  

 

 

Οη βαζηθνί αξηζκνδείθηεο πνπ εθθξάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο, 

δηακνξθώζεθαλ ζε ζύγθξηζε µε ην πξνεγνύκελν έηνο, σο εμήο: 

 

i. Αξηζκνδείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηαξζξώζεσο. 

 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό/Σύλνιν Δλεξγεηηθνύ 54,55% 

Ίδηα Κεθάιαηα / Σύλνιν Υπνρξεώζεσλ -77,29% 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό / Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 15,60% 

 

 

ii. Αξηζκνδείθηεο Απνδόζεσο θαη Απνδνηηθόηεηαο. 

 

Μηθηά Απνηειέζκαηα / Πσιήζεηο  -98% 

 

 

2. Απνηειέζκαηα ρξήζεο.  

Τα πξνθύςαληα θαζαξά απνηειέζκαηα (δεκηέο) ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηε 30
ε
 Ηνπλίνπ 2015 αλήιζαλ ζην πνζό 

ησλ € 1.136.741,04.  

 

3. Αθνινπζνύκελεο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινύζεζε ε Δηαηξεία γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο θαηαζηάζεσλ γηα ηε 

ρξήζε πνπ έιεμε ηε 30
ε
 Ηνπλίνπ 2015 θαζώο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζύληαμε απηώλ, 

αλαθέξνληαη ζην πξνζάξηεκα ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνύζαο έθζεζεο. 
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4. Απνηίκεζε απνζεκάηωλ. 

Γελ ππήξμαλ απνζέκαηα. 

 

5. Απνηίκεζε ππνρξεώζεωλ θαη απαηηήζεωλ ζε μέλν λόκηζκα. 

  

 Γελ ππήξμαλ ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο ζε μέλν λόκηζκα. 

 

6. Απνδεκηώζεηο απνρωξνύληνο θαη απνιπκέλνπ πξνζωπηθνύ. 

 

Γελ ζρεκαηίζηεθε πξόβιεςε γηα απνδεκηώζεηο απνρσξνύληνο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο πξνζσπηθνύ θαζώο ε 

εηαηξεία δηαλύεη ηε πξώηε εηαηξηθή ηεο ρξήζε.  

 

7. Γαπάλεο εμαγωγώλ. 

 

Γελ επηβαξύλζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κε δαπάλεο εμαγσγώλ. 

 

8. Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο. 

 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο. 

 

9. Αθίλεηα 

 

Ζ Δηαηξία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο αθίλεηα 

 

10. Καηερόκελα από ηελ εηαηξεία ρξεόγξαθα. 

 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ρξεόγξαθα. 

 

11. Γηαζέζηκν Σπλάιιαγκα θαη ππνθαηαζηήκαηα. 

 

H Δηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο δηαζέζηκν ζπλάιιαγκα νύηε ππνθαηαζηήκαηα. 

 

12. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ. 

 

(α) Πηζησηηθόο θίλδπλνο: Ζ Δηαηξία δελ έρεη ζπγθεληξώζεηο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ. Ο θίλδπλνο από ελδερόκελεο 

επηζθάιεηεο πειαηώλ πεξηνξίδεηαη κέζα από ην ζρεκαηηζκό πξνβιέςεσλ. 

 

(β) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Τα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο θαηά ηε 30
ε
 Ηνπλίνπ 2015 θαηέζηεζαλ αξλεηηθά. Οη 

κέηνρνη κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ θαη κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ θαηαζέζεη 

ζηνπο ινγαξηαζκνύο όςεσο ηεο εηαηξείαο πνζό € 1.719 ρηι. κε ζθνπό ηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.  

 

(γ) Κίλδπλνο  ηακηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ: Ζ Δηαηξεία 

δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο θαη ζπλεπώο δελ ππόθεηηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ. 

 

(δ) Κίλδπλνο Απνζεκάησλ: Ζ εηαηξεία δελ έρεη απνζέκαηα. 

 

13. Πξνβιεπόκελε πνξεία γηα ηε ρξήζε 01/07/2015 – 30/06/2016.  

 

Γηα ηελ επόκελε ρξήζε αλακέλεηαη αύμεζε εζόδσλ από ρνξεγίεο.   
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14. Πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθά  γεγνλόηα από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ζήκεξα. 

 

Οη κέηνρνη κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ θαη κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ 

θαηαζέζεη ζηνπο ινγαξηαζκνύο όςεσο ηεο εηαηξείαο πνζό € 1.719 ρηι. κε ζθνπό ηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

 

 

Αζήλα, 20 Ινπλίνπ 2016 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

               & Γηεπζύλωλ Σύκβνπινο 

 

Τν Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ 

 

Ο Λνγηζηήο 

     

     

                        Αιέμαλδξνο Αιεμίνπ 

 

   Νηθόιανο Μπακπαληθνιόο 

 

Νηθόιανο Μνπζηάθεο 

                     ΑΓΤ: ΑΒ 207375 

 

          ΑΓΤ: ΑΔ 548654 

 

      ΑΓΤ: Λ 373780 

 

 

 

ΒΔΒΑΙΩΣΗ 

 

Ζ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξνο ηε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ απνηειείηαη από ηξεηο (3) 

ζειίδεο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 20/06/2016. 

 

Αζήλα, 20/06/2016 

Ο Οξθωηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

Μαθξήο Κωλζηαληίλνο 

Α.Μ. ΣΟΔΛ: 26771 

 

 
ΜΑΕΑRS Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο  Δπηρεηξεκαηηθνί Σύκβνπινη Α.Δ. 

Λ. Σπγγξνύ 130, 117 45 Αζήλα 

Α.Μ. ΣΟΔΛ : 154 


