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Α. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο
«ΑΘΛΗΣΙΚΗ

ΔΝΩΙ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΩ

–

ΑΔΚ

–

ΝΈΑ

ΑΝΏΝΤΜΗ

ΑΘΛΗΣΙΚΉ

ΔΣΑΙΡΔΊΑ

ΚΑΛΑΘΟΦΑΊΡΙΗ ΑΝΓΡΏΝ 2014» (εθεμήο, ράξηλ ζπληνκίαο, θαινπκέλεο σο «Δηαηξία») ζαο ππνβάιινπκε
πξνο έγθξηζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 01.07.2015 – 30.06.2016, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί
ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα.
Αθνινχζσο ζαο εθζέηνπκε ζπλνπηηθά ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζρέζε κε ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε, θαζψο θαη ηελ
πξνβιεπφκελε πνξεία ηεο θαηά ηηο ακέζσο επφκελεο ρξήζεηο.
ηελ παξνχζα "Έθζεζε" πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη
ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/07/2015 - 30/06/2016, ηα
ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ
απηήο. Δπίζεο, γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε
Δηαηξία ζην κέιινλ.
Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ έρνπλ σο αθνινχζσο:
ΔΝΟΣΗΣΑ Α' - Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Η Δηαηξεία ζπζηάζεθε ηελ 27/08/2014, νπφηε θαη θαηαρσξήζεθε ζην Γ.Δ.ΜΗ.
Αξηζκόο Μεηξώνπ Γ.Δ.ΜΗ.

131585960000

Καηεγνξία Οληόηεηαο

Πνιχ Μηθξή Οληφηεηα
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ΔΝΟΣΗΣΑ Β' - Υξεκαηννηθνλνκηθέο Δμειίμεηο θαη Δπηδόζεηο Πεξηόδνπ Αλαθνξάο
1.

εκαληηθέο εμειίμεηο ζηε ρξήζε 2015 – 2016

Έσο ηελ 30/06/2016 είρε θαηαηεζεί ζηελ Δηαηξία απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
ηεο θεθαιαίνπ ην πνζφ ησλ 1.880.000,00 €. Η αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΚΑΔ ΑΔΚ, ζπλνιηθνχ
πνζνχ 2.380.000,00 €, νινθιεξψζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο επφκελεο ρξήζεο, ε νπνία πηζηνπνηήζεθε κε απφθαζε
ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, ηελ 06/09/2016.
2.

Δπηζθόπεζε Οηθνλνκηθώλ Μεγεζώλ

Η πνξεία ηεο Δηαηξείαο απνηππψλεηαη εχινγα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30εο Ινπλίνπ 2016, θαζψο ηα
βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:
1.

Ο Κχθινο Δξγαζηψλ ηεο ρξήζεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 1.795.717,00, έλαληη € 920.987,46 ηεο

πξνεγνχκελεο αληίζηνηρεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 30/06/2015.
2.

Σα Λνηπά Έζνδα ηεο ρξήζεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 38.151,32, έλαληη € 645,06 ηεο πξνεγνχκελεο

αληίζηνηρεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 30/06/2015.
3.

Σα Πξν Φφξσλ Απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2016 ήηαλ δεκηνγφλα θαη ε ηειηθή δεκηά αλήιζε

ζην πνζφ ησλ € 2.953.054,18, έλαληη δεκηψλ € 1.136.741,04 ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2015.
4.

Σα Λεηηνπξγηθά Απνηειέζκαηα (πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη

ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ - EBITDA) ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2016 ήηαλ δεκηνγφλα θαη αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ €
- 2.925.868,54, έλαληη δεκηψλ € 1.127.996,89 ηεο ρξήζεο 2015.
5.

Σα Καζαξά Απνηειέζκαηα, κεηά απφ θφξνπο, ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2016 αλήιζαλ ζε ζπλνιηθφ χςνο

δεκηψλ € 2.953.054,18, έλαληη δεκηψλ χςνπο € 1.136.741,04 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2015.
6.

Σν ζχλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζε € - 1.719.795,22, έλαληη € -

497.741,04 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2015.
7.

Σν ζχλνιν ηνπ Παγίνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο αλήιζε ζε € 316.911,65, έλαληη ησλ € 81.892,02 ηεο

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2015.
8.

Σν ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο αλήιζε ζε € 622.847,27, έλαληη € 184.146,53 ηεο

πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
3.

πγθξηηηθή επηζθόπεζε κεγεζώλ ηζνινγηζκνύ
Κνλδύιη Ιζνινγ ηζκνύ
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Καζαξή Θέζε
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30/6/2016
316.911,65
183.211,33
2.446,90

30/6/2015
81.892,02
32.680,92
18.944,03

Μεηαβνιή
235.019,63
150.530,41
-16.497,13

2.342.642,49

681.887,57

1.660.754,92

-1.719.795,22

-497.741,04

-1.222.054,18
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4.

πγθξηηηθή επηζθόπεζε κεγεζώλ απνηειεζκάηωλ
Κνλδύιη Απνηειεζκάηωλ Υξήζεο
Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο)
Απνζβέζεηο ελζσκάησλ παγίσλ θαη άυισλ ζηνηρείσλ
Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο

30/6/2016
1.795.717,00
-14.199,59
-2.461.266,71

30/6/2015
920.987,46
-2.731,33
-1.499.125,39

Μεηαβνιή
874.729,54
-11.468,26
-962.141,32

Γηα ηελ πιεξέζηεξε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε πνπ ιήγεη ηελ 30/06/2016,
ζαο παξαζέηνπκε ηνπο παξαθάησ αληηπξνζσπεπηηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αξηζκνδείθηεο:
Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο
Λεηηνπξγηθφ Απνηέιεζκα / Κχθινο Δξγαζηψλ
Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ / Κχθινο Δξγαζηψλ
Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα
Απνηειέζκαηα πξν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ

30/6/2016
-164,45%
-164,45%
171,71%

30/6/2015
-123,43%
-123,43%
228,38%

Μεηαβνιή
-41,02%
-41,02%
-56,67%

-2.925.868,54

-1.127.996,89

-1.797.871,65

Γείθηεο κόριεπζεο
Ίδηα Κεθάιαηα / Ξέλα Κεθάιαηα

30/6/2016
-73,41%

30/6/2015
-72,99%

Μεηαβνιή
-0,42%

Γείθηεο ξεπζηόηεηαο
Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
Σακεηαθά Γηαζέζηκα / Βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο

30/6/2016

30/6/2015

Μεηαβνιή

13,06%

15,00%

-1,94%

0,10%

2,78%

-2,67%

ΔΝΟΣΗΣΑ Γ' - εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο
Μεηά ηελ 01ε Ινπιίνπ 2016 θαη έσο ηελ έγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ ππήξμαλ γεγνλφηα
ηα νπνία λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο φπσο απηή είρε δηακνξθσζεί θαηά ηελ 30/06/2016.
ΔΝΟΣΗΣΑ Γ' - Κίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο
Παξάγνληεο Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ
Οη

δξαζηεξηφηεηεο

ηεο

εηαηξίαο

δελ

ελέρνπλ

ζεκαληηθνχο

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο

θηλδχλνπο,

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ, πηζησηηθψλ
θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο.
Η εηαηξία δελ εθηειεί ζπλαιιαγέο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζπλαιιαγέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο,
επελδπηηθέο ή δαλεηνιεπηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο,
θαη ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο θαη πιεξσηένπο.
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πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο
Η εηαηξία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε
Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ, νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε
βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο απηνχ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ
πξνθχπηνπλ ζρεηηθά - απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.
Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο
Η ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ
δηαζεζίκσλ.
Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ
Η Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ.
Πηζηωηηθόο θίλδπλνο
Η Δηαηξία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο θαη νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο δελ είλαη
επηζθαιείο.

Πνζά ζε € '

30/6/2016
30/6/2015
186.030,39
29.680,92
101.732,33
51.824,56
2.446,90
18.944,03
15.726,00
1.805,00
305.935,62
102.254,51

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
ύλνιν

ΔΝΟΣΗΣΑ Δ' - πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ ζπλνςίδνληαη νη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ Δηαηξία γηα ηε ρξήζε
2015 – 2016, θαζψο θαη ηα ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ:
Πνζά ζε €
Τπόινηπα από εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο

01/07/2015 – 30/06/2016

27/08/2014 – 30/06/2015

Απαηηήζεηο
Μέηνρνη
Μέιε Γ.. θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε
ύλνιν:

0,00

9.097,33

380,00

861,24

380,00

9.958,57

Πνζά ζε €
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Τπόινηπα από εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο

01/07/2015 – 30/06/2016

27/08/2014 – 30/06/2015

Τπνρξεώζεηο
Μέηνρνη

546,194,00

5.187,48

15.195,62

1.390,30

561.389,62

6.577,78

Μέιε Γ.. θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε
ύλνιν:

Πνζά ζε €
Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

01/07/2015 – 30/06/2016

Μέηνρνη

0,00

0,00

34.465,00

1.350,00

34.465,00

1.350,00

Μέιε Γ.. θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε
ύλνιν:

27/08/2014 – 30/06/2015

ΔΝΟΣΗΣΑ Σ' - Πξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε ηεο εηαηξίαο
Η ΚΑΔ ΑΔΚ θαηά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2016-2017 έρεη εληζρχζεη ην έκςπρν δπλακηθφ ηεο νκάδαο, κε ζηφρν λα
πξσηαγσληζηήζεη ζε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ ζπκκεηέρεη (πξσηάζιεκα ΔΑΚΔ, Κχπειιν Διιάδνο θαη
Basketball League). Η πξνζπάζεηα απηή – ηδηαίηεξα ηεο ελίζρπζεο ηεο παξνπζίαο ηεο ζηνπο επξσπατθνχο
δηαγσληζκνχο - αλακέλεηαη λα ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θίιαζινπ θνηλνχ ηεο νκάδαο κε επλφεηεο άκεζεο
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηα έζνδα απφ εηζηηήξηα, απφ ρνξεγίεο, αιιά θαη απφ ηελ επηρνξήγεζή ηεο απφ ηελ
δηνξγαλψηξηα αξρή.

Ο πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Αιέμαλδξνο Αιεμίνπ
Ηξάθιεην, 8 Γεθεκβξίνπ 2016
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Β. Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ΑΔΚ ΝΔΑ ΚΑΔ ΑΝΓΡΩΝ 2014.
Έθζεζε Διέγρνπ επί ηωλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΑΔΚ ΝΔΑ ΚΑΔ ΑΝΓΡΩΝ 2014, νη νπνίεο
απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 30εο Ινπλίνπ 2016, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα
δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε
δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ
έιεγρφ καο.

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ.

Σα πξφηππα απηά

απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν
κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο
απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά
θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε
ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ,
ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ
γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ
δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ
αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο
θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε
ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΑΔΚ ΝΔΑ ΚΑΔ ΑΝΓΡΩΝ 2014, θαηά ηελ 30ε Ινπλίνπ 2016, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά
Λνγηζηηθά Πξφηππα.
Έκθαζε Θεκάηωλ
Υσξίο λα δηαηππψλνπκε πεξαηηέξσ επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη ην
ζχλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30ε Ινπλίνπ 2016 έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ θαη ζπλεπψο
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ K.Ν. 2190/1920.
Η δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ πιαζκαηηθήο αμίαο αζιεηψλ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 76Α ηνπ Ν. 2725/1999 σο
ηζρχεη δελ έρεη νινθιεξσζεί, ζπλεπψο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ζπλππνινγηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο
θαη λα αμηνινγεζεί ε επίπησζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Η πιαζκαηηθή
αμία πνπ ππνινγίζηεθε απφ ηελ Δηαηξεία βάζεη ησλ νδεγηψλ πνπ ίζρπαλ γηα ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο
αλέξρεηαη ζε € 3.186.938,50 σζηφζν ην πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα επαιεζεπζεί πξηλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ηεο απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 76Α ηνπ Ν. 2725/1999 σο ηζρχεη.
Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ ζεκείσζε 3.16 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη κεηά ηελ 30ε
Ινπλίνπ 2016 θαη έσο ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νινθιεξψζεθε αχμεζε
ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ζπλνιηθνχ χςνπο € 2.380.000.
Έθζεζε επί Άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεωλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε
ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ.
2190/1920.

Αζήλα, 8 Γεθεκβξίνπ 2016
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Mazars Οξθωηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο
Δπηρεηξεκαηηθνί ύκβνπινη Α.Δ.
Λεωθόξνο Ακθηζέαο 14, 175 64 Παιαηό
Φάιεξν
Α.Μ. ΟΔΛ: 154
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1. Ιζνινγηζκόο

Ποσά σε €
Περιοσζιακά ζηοιτεία
Πάγηα
Μείνλ: Απνζβεζκέλα
Απνκεηωκέλα
Απαηηήζεηο
Πξνθαηαβνιέο θαη έζνδα εηζπξαθηέα
Λνηπά
Σύνολο ενεργηηικού
Καθαρή θέζη και σποτρεώζεις
Κεθάιαηα θαη απνζεκαηηθά
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Σύνολο καθαρής θέζης και σποτρεώζεων

30/6/2016

30/6/2015

333.842,57
-16.930,92
0,00

316.911,65
183.211,33
35.890,30
86.833,99
622.847,27

-1.719.795,22
0,00
2.342.642,49
622.847,27

84.623,35
-2.731,33
0,00

81.892,02
32.680,92
47.143,21
22.430,38
184.146,53

-497.741,04
0,00
681.887,57
184.146,53

Οη ζπλεµµέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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2. Καηάζηαζε Απνηειεζκάηωλ Υξήζεο

Ποσά σε €

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο)
Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο
Απνζβέζεηο ελζωκάηωλ παγίωλ θαη άϋιωλ ζηνηρείωλ
Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο
Λνηπά έζνδα θαη θέξδε
Τόθνη θαη ζπλαθή θνλδύιηα (θαζαξό πνζό)
Αποηέλεζμα προ θόρων
Φόξνη
Αποηέλεζμα περιόδοσ μεηά από θόροσς

1/1 - 30/6/2016 1/1 - 30/6/2015
1.795.717,00
920.987,46
-2.298.470,15
-550.504,02
-14.199,59
-2.731,33
-2.461.266,71 -1.499.125,39
38.151,32
645,06
-12.986,05
-6.012,82
-2.953.054,18 -1.136.741,04
0,00
0,00
-2.953.054,18 -1.136.741,04

Οη ζπλεµµέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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3. εκεηώζεηο επί ηωλ εηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ

3.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία

Η Δηαηξία «ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΝΩΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΩ – ΑΔΚ – ΝΈΑ ΑΝΏΝΤΜΗ ΑΘΛΗΣΙΚΉ ΔΣΑΙΡΔΊΑ
ΚΑΛΑΘΟΦΑΊΡΙΗ ΑΝΓΡΏΝ 2014» είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ έρεη ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία, πνπ – κεηαμχ ησλ άιισλ – ζεκαίλεη φηη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Γεληθφ Μεηξψν Δηαηξηψλ κε
Αξηζκφ Μεηξψνπ 131585960000.
Καηαζηαηηθή Έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ν Γήκνο Νένπ Ηξαθιείνπ.
Η Δηαηξία εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 1, § 2 ηνπ Ν. 4308/2014.
πλνπηηθά νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία βιέπε επίζεο ζηελ Δλφηεηα Α’.
3.2 Πιαίζην θαηάξηηζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ηεο 30/06/2016 θαη ηεο 30/06/2015 – νη ηειεπηαίεο γηα ιφγνπο
ζπγθξηζηκφηεηαο, αθνχ νη αξρηθέο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε βάζεη ηνπ ΔΓΛ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα
Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα - θαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνλ Ν.4308/2014. Οη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο είλαη νη πξψηεο πνπ ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.
4308/2014. Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη νη ππνινγηζκνί βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
είλαη ζπλεπείο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη.
Η Δηαηξία θάλεη ρξήζε ηεο επηινγήο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ § 7 ηνπ άξζξνπ 16 Ν.4308/2014 θαη δεκνζηεχεη ηνλ
ζπλνπηηθφ Ιζνινγηζκφ ηνπ ππνδείγκαηνο Β.5 θαη ηε ζπλνπηηθή Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηνπ ππνδείγκαηνο Β.6
ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηνπ Ν.4308/2014.

πλερηδόκελε Γξαζηεξηόηεηα

Ναη

Δθθαζάξηζε

ρη

Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο-εγγπήζεηο

Έρεη δνζεί ππέξ Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ
ηξαπεδηθή εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ επξψ € 125.000,00.

Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε Γ..

Γελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί

3.3 Πεξίνδνο αλαθνξάο
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 01/07/2015 – 30/06/2016 κε
ζπγθξηηηθή πεξίνδν ηελ 26/08/2014 – 30/06/2015.
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3.4 Έγθξηζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, γηα ηελ πεξίνδν απφ 1ε Ινπιίνπ 2015 έσο 30ε Ινπλίνπ 2016, έρνπλ
εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην ηεο 08εο Γεθεκβξίνπ 2016.
3.5 Νόκηζκα παξνπζίαζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€), ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο
εηαηξίαο, δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. ια ηα πνζά
παξνπζηάδνληαη ζε επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηε ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ.
Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν
λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο
ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο.
3.6 Πάγηα
Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεο ηνπο θαη απνζβέλνληαη βάζεη ηεο
σθέιηκεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. Ο πίλαθαο κεηαβνιψλ ησλ παγίσλ κεηαμχ ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο
ρξήζεο έρεη σο εμήο:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ
01.07.15

ΠΡΟΘΗΚΕ

ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ
30.06.16

Έπιπλα
Σκεφη
Μηχανζσ Γραφείου
Η/Υ
Μζςα Αποθ/ςησ & Μεταφοράσ
Εξοπλιςμόσ Τηλεπικοινωνιών
Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ
Έπιπλά & Λοιπός Εξοπλισμός

53.948,31
1.883,45
2.500,00
6.765,05
0,00
414,96
4.111,58
69.623,35

6.468,28
140,65
0,00
15.411,17
370,08
2.404,59
4.236,95
29.031,72

60.416,59
2.024,10
2.500,00
22.176,22
370,08
2.819,55
8.348,53
98.655,07

Λογιςμικό-Προγράμματα
Έξοδα Συμβολαίων Παικτών
Ασώματες Ακιν/σεις & Εξ.Πολ.Αποσβ.

0,00
15.000,00
15.000,00

187,50
220.000,00
220.187,50

187,50
235.000,00
235.187,50

ΩΡΕΤΜΕΝΕ
ΑΠΟΒΕΕΙ
ΑΠΟΒΕΕΙ
ΧΡΗΗ
01.07.15
2.203,44
4.222,92
56,62
56,62
102,78
102,78
212,88
6.749,63
0,00
370,08
16,63
875,81
138,98
1.821,75
2.731,33
14.199,60
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ΑΠΟΒΕΕΙ
30.06.16

ΑΝΑΠΟΒΕΣΗ
ΑΞΙΑ 30.06.16

6.426,36
113,24
205,56
6.962,51
370,08
892,44
1.960,73
16.930,93

53.990,23
1.910,86
2.294,44
15.213,71
0,00
1.927,11
6.387,80
81.724,14

0,00
0,00
0,00

187,50
235.000,00
235.187,50

3.7 Απαηηήζεηο – Πξνθαηαβνιέο θαη Έζνδα Δηζπξαθηέα
Σν ππφινηπν ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ πξνθαηαβνιψλ θαη εζφδσλ εηζπξαθηέσλ αλαιχεηαη σο θάησζη:
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Πνζά ζε €

30/06/2016

30/06/2015

174.190,21

29.680,92

Υξεψζηεο Γηάθνξνη

3.000,00

17.129,64

Υξεσζηηθφ Τπφινηπν Φ.Π.Α.

6.021,12

0,00

Λνγαξηαζκνί πξνο απφδνζε Πξνζσπηθνχ

3.206,60

14.213,57

11.840,18

18.800,00

481,10

0,00

20.362,42

0,00

219.101,63

79.824,13

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

Υξεσζηηθά Τπφινηπα Πξνκεζεπηψλ
Δγγπήζεηο εηδψλ πζθεπαζίαο
Απαηηήζεηο απφ θφξνπο
ύλνιν

3.8 Λνηπά
Σν θνλδχιη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, αλαιχεηαη σο εμήο:
Πνζά ζε €

30/06/2016

30/06/2015

362,55

3.702,56

2.084,35

15.241,47

327,74

0,00

2.745,00

516,81

Σηκνινγεκέλε πξνθαηαβνιή ζε πξνκεζεπηή

48.462,70

0,00

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

17.125,65

1.164,54

Δγγπήζεηο

15.726,00

1.805,00

86.833,99

22.430,38

Σακείν
Καηαζέζεηο ζε ινγαξηαζκφ φςεσο
Αζθάιηζηξα επφκελσλ ρξήζεσλ
Δλνίθηα επφκελεο ρξήζεο

ύλνιν

3.9 Κεθάιαηα θαη απνζεκαηηθά
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε επξψ 490.000,00 ην νπνίν έρεη θαηαβιεζεί νινζρεξψο θαη
απνηειείηαη απφ 49.000 κεηνρέο ησλ επξψ 10,00 ε θάζε κία. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ησλ
Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30/06/2016:
Πνζά ζε €

30/06/2016

30/06/2015

490.000,00

490.000,00

1.880.000,00

149.000,00

Απνηειέζκαηα Δηο λένλ Πξνεγνχκελσλ Υξήζεσλ

- 1.136.741,04

0,00

Απνηειέζκαηα Δηο λένλ Υξήζεο

- 2.953.054,18

- 1.136.741,04

- 1.719.795,22

- 497.741,04

Καηαβεβιεκέλν Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Πνζά Πξννξηζκέλα γηα Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ

ύλνιν

3.10

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Σν θνλδχιη ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο:
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Πνζά ζε €

30/06/2016

30/06/2015

602.933,39

210.459,94

63.000,00

5.000,00

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε

446.344,23

314.796,47

Πηζησηέο Γηάθνξνη

999.246,21

82.917,08

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί

79.556,50

30.824,64

Έμνδα ρξήζεσο Γεδνπιεπκέλα

70.662,16

37.889,44

Λνηπέο Πξνβιέςεηο

80.900,00

0,00

2.342.642,49

681.887,57

Τπνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο

ύλνιν

3.11

Κύθινο Δξγαζηώλ

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 30/06/2016 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ €
1.795.717,00 θαη απνηειείηαη απφ πσιήζεηο εηζηηεξίσλ (δηαξθείαο θαη αγψλσλ), θαζψο θαη απφ ρνξεγίεο.
3.12

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο

Σα ινηπά έμνδα θαη δεκηέο απνηεινχληαη απφ :

Πνζά ζε €

30/06/2016

30/06/2015

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

981.579,89

713.445,83

Παξνρέο ηξίησλ

172.434,35

0,00

62.097,99

55.388,46

Γηάθνξα έμνδα

977.949,94

664.436,86

Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα

267.204,54

65.854,24

2.461.266,71

1.499.125,39

30/06/2016

30/06/2015

38.103,13

0,00

48,19

645,06

38.151,32

645,06

Φφξνη – Σέιε

ύλνιν
3.13

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε

Σν θνλδχιη ησλ ινηπψλ εζφδσλ απνηειείηαη απφ :

Πνζά ζε €
Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
ύλνιν
3.14

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε

ηνπο θάησζη πίλαθεο ζπλνςίδνληαη νη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2015 –
2016 θαζψο θαη ηα ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ:
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Πνζά ζε €
Τπόινηπα από εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
Απαηηήζεηο

01/07/2015 –

27/08/2014 –

30/06/2016

30/06/2015

Μέηνρνη
Μέιε Γ.. θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε
ύλνιν:

0,00

9.097,33

380,00

861,24

380,00

9.958,57

Πνζά ζε €
Τπόινηπα από εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
Τπνρξεώζεηο

01/07/2015 –

27/08/2014 –

30/06/2016

30/06/2015

Μέηνρνη
Μέιε Γ.. θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε
ύλνιν:

546,194,00

5.187,48

15.195,62

1.390,30

561.389,62

6.577,78

Πνζά ζε €
Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

01/07/2015 –

27/08/2014 –

30/06/2016

30/06/2015

Μέιε Γ.. θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε
ύλνιν:

3.15

34.465,00

1.350,00

34.465,00

1.350,00

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ινηπέο δεζκεύζεηο

3.15.1 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Οη πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί θαιχπηνπλ ηηο ελδερφκελεο επηβαξχλζεηο γηα ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα
απαηηεζνχλ εθξνέο νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηελ Δηαηξία.
3.15.2 Δλδερόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Η Δηαηξία, σο ππαγφκελε ππνρξεσηηθά ζηνλ έιεγρν απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο (παξ.1 άξζξνπ 65α Ν.4174/2013),
έιαβε γηα ηελ πξψηε ρξήζε 2014-2015 έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο.
Γηα ηε ρξήζε 2015-2016, ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε ζρεηηθή έθζεζε θνξνινγηθήο
ζπκκφξθσζεο πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο
2016.
3.15.3 Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε
Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο.
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3.15.4 Γεζκεύζεηο πξνο εξγαδόκελνπο
Γελ πθίζηαληαη δεζκεχζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία.
3.15.5 Γεζκεύζεηο πξνο όκηιν νληνηήηωλ θαη/ή ζπγγελείο νληόηεηεο
Η Δηαηξία δελ αλήθεη ζε φκηιν νληνηήησλ θαη δελ έρεη δεζκεχζεηο πξνο ζπγγελείο νληφηεηεο.
3.15.6 Παξνρή εγγπήζεωλ
Η Δηαηξία δελ έρεη παξάζρεη εγγπήζεηο πξνο ηξίηα κέξε.

3.16

Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Ιζνινγηζκνύ

Έσο ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηνπ Ιζνινγηζκνχ (30/06/2016) είρε θαηαηεζεί ζηνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο ηεο
εηαηξίαο απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ €
1.880 ρηι. Η Αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ αλήιζε ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ € 2.380 ρηι., αθνχ κεηά ηελ
30ε Ινπλίνπ 2016 θαηαηέζεθαλ επηπιένλ θεθάιαηα. Η αχμεζε νινθιεξψζεθε ηππηθά κεηά ηελ 30ε Ινπλίνπ 2016
θαη ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ην Πξαθηηθφ Γ. ηεο 20εο Ινπιίνπ 2016. Ωο εθ ηνχηνπ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
εηαηξίαο αλεξρφηαλ θαηά ηελ 20/07/2016 ζε Δπξψ € 2.870.000,00, δηαηξνχκελν ζε 287.000 νλνκαζηηθέο
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 10,00 ε θαζεκία. Δμ’ απηψλ, νη 28.700 αλήθνπλ ζην Δξαζηηερληθφ σκαηείν
θαη είλαη πξνλνκηνχρεο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ, ελψ νη ππφινηπεο 258.300 κεηνρέο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο
κεηά ςήθνπ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ

Σν κέινο ηνπ

Ο Λνγηζηήο

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Νηθόιανο Μνπζηάθεο

Αιέμαλδξνο Αιεμίνπ

Νηθόιανο Μπακπαληθνιόο

Λνγηζηήο – Φνξ/θόο Α’ Σάμεο

ΑΓΣ: ΑΒ 207375

ΑΓΣ: ΑΔ 548654

Α.Μ. ΟΔΔ: 14588-ΑΓΣ: Λ 373780

Νέν Ηξάθιεην, 8 Γεθεκβξίνπ 2016
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