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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε συνέχεια της από 26.05.2010 εντολής ανάθεσης, προβήκαµε στον έλεγχο συγκεκριµένων 
στοιχείων, λογαριασµών και κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας 
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΑΕΚ 
ΠΑΕ»), για τις χρήσεις λήξης 30.06.2005 έως 30.06.2009. 

 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Mε βάση την ανωτέρω εντολή, ο έλεγχός µας περιελάµβανε τους παρακάτω λογαριασµούς και 
συγκεκριµένα :  

• Ελέγχθηκαν αναλυτικά για όλες τις υπό έλεγχο χρήσεις τα συµβόλαια των αθλητών και 
του προπονητικού team, οι καταβληθείσες αµοιβές στους εκπροσώπους τους καθώς και 
το κόστος απόκτησής τους. 

• Ελέγχθηκαν δειγµατοληπτικά όλες οι σηµαντικές δαπάνες της ΑΕΚ ΠΑΕ, µε επισκόπηση 
των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών. 

• ∆ιενεργήθηκε έλεγχος της επισφάλειας και παλαιότητας των υπολοίπων των 
λογαριασµών Πελάτες και Χρεώστες ∆ιάφοροι όπως αυτοί εµφανίζονται στους 
δηµοσιευµένους ισολογισµούς. 

• ∆ιενεργήθηκε δειγµατοληπτικός έλεγχος της παλαιότητας των υπολοίπων των 
λογαριασµών Προµηθευτές και Πιστωτές ∆ιάφοροι. 

• ∆ιενεργήθηκε δειγµατοληπτικός έλεγχος των εσόδων της ΑΕΚ ΠΑΕ τα οποία 
περιλαµβάνουν τα έσοδα των αγώνων, τα έσοδα από τα εισιτήρια διαρκείας, τα έσοδα 
από τις χορηγίες, τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώµατα και τα έσοδα από τις 
πωλήσεις των ποδοσφαιριστών. 

• ∆ιενεργήθηκε επισκόπηση των λογαριασµών των Ιδίων Κεφαλαίων. 

• ∆ιενεργήθηκε έλεγχος των προκαταβολών και δανείων από και σε τρίτους καθώς και 
επισκόπηση της τήρησης των προβλεποµένων από τον κ.ν. 2190/20 διαδικασιών. 

• ∆ιενεργήθηκε επισκόπηση του υπολοίπου των χρηµατικών διαθεσίµων και των 
υποχρεώσεων προς Πιστωτικούς Οργανισµούς.   

• ∆ιενεργήθηκε επισκόπηση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων, των 
συνεδριάσεων του ∆.Σ. και άλλων επιτροπών για την εκτίµηση τυχόν σηµαντικών 
γεγονότων και ζητηµάτων. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Εφιστούµε την προσοχή σας στα αναφερόµενα στην παράγραφο (1.5) της παρούσας όπου και 
γίνεται συνοπτική παράθεση αναφορικά µε την µη ύπαρξη καταγεγραµµένων διαδικασιών 
εσωτερικού ελέγχου από την ∆ιοίκηση της εταιρείας στις υπό έλεγχο χρήσεις. 

Το γεγονός αυτό καθιστά ανέφικτο τον εντοπισµό από τον έλεγχο τυχόν παραλείψεων ή 
διαχειριστικών πληµµελειών ατασθαλιών των εκάστοτε οργάνων της ∆ιοίκησης της εταιρείας 
που αναφέρονται στην λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων και στην σύναψη συµβάσεων που δεν 
έχουν εξυπηρετήσει το εταιρικό συµφέρον. 

Συνεπώς ο έλεγχος µας περιλαµβάνει την καταγραφή των δεδοµένων όπως αυτά προκύπτουν 
από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και σε περιπτώσεις που κρίνονται ουσιώδους σηµασίας 
περιλαµβάνει και την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών και του 
εύλογου των εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης. 

Επιπρόσθετα η καταγραφή των δεδοµένων του διαχειριστικού ελέγχου υπόκεινται και στους 
παρακάτω περιορισµούς: 

• Για τις χρήσεις λήξης 30.06.2005 και 30.06.2006 δεν µας παραδόθηκε το µεγαλύτερο 
µέρος των αναλυτικών καθολικών των λογαριασµών και ο έλεγχός µας περιορίσθηκε 
στα υπόλοιπα των ισοζυγίων µε συνέπεια να µην έχουν διενεργηθεί όλες οι απαιτούµενες 
ελεγκτικές διαδικασίες και δεν έχουν συγκεντρωθεί επαρκή ελεγκτικά τεκµήρια για το 
σύνολο των λογαριασµών. Επίσης δεν µας παραδόθηκε το βιβλίο απογραφών και 
ισολογισµών για τις ανωτέρω χρήσεις. Η ∆ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ µας διαβεβαίωσε ότι τα 
λογιστικά στοιχεία (έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία) για τις ανωτέρω χρήσεις δεν έχουν 
επιστραφεί στην εταιρεία από τον υπεύθυνο για την τήρησή τους εξωτερικό συνεργάτη. 
Στα πλαίσια αυτά απέστειλε και την από 7/9/2010 εξώδικη δήλωση σύµφωνα µε την 
οποία καλεί τον εξωτερικό συνεργάτη να προβεί στην άµεση παράδοση των ανωτέρω 
στοιχείων. Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας οι υπεύθυνοι των 
Οικονοµικών Υπηρεσιών µας δήλωσαν ότι δεν έχουν παραδοθεί τα ανωτέρω στοιχεία 
στις αρµόδιες υπηρεσίες της ΑΕΚ ΠΑΕ. Επισηµαίνουµε ότι η σχετική έγκριση της 
αρµόδιας ∆ΟΥ για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ στην έδρα του 
εξωτερικού συνεργάτη επιδόθηκε στην ΑΕΚ ΠΑΕ στις 20.07.2006 µε αριθµό πρωτοκόλλου 
23438. ∆εν γνωρίζουµε τον τόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων για την περίοδο µέχρι 
και την ως άνω ηµεροµηνία. 

• Η ∆ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ αιτήθηκε την µη αποστολή επιστολών για την επιβεβαίωση 
υπολοίπων προς τους ποδοσφαιριστές, µέλη του προπονητικού team και εκπροσώπους 
αυτών διότι οι αµοιβές τους καθορίζονται από συµβόλαια τα οποία κατατίθενται στις 
αρµόδιες αρχές.  

• ∆εν έχει διενεργηθεί καταµέτρηση των αποθεµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του 
αθλητικού υλικού της εταιρείας. Επίσης δεν έχει διενεργηθεί καταµέτρηση για την 
επιβεβαίωση του υπολοίπου του λογαριασµού «Ταµείο» το οποίο αποτελεί επουσιώδες 
µέγεθος σε σύγκριση µε τα µεγέθη των ελεγχθέντων λογαριασµών.   

• Η εντολή µας δεν συµπεριελάµβανε την διενέργεια φορολογικού ελέγχου ώστε να 
προσδιορισθούν οι τυχόν υποχρεώσεις από φόρους και προσαυξήσεις που ενδέχεται να 
προκύψουν από τακτικό έλεγχο των φορολογικών αρχών. 

• Η εντολή µας δεν συµπεριελάµβανε τον έλεγχο των συνδεδεµένων µερών σύµφωνα µε 
την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/20. 
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Στα πλαίσια του ελέγχου µας ζητήσαµε και λάβαµε υπογεγραµµένη επιστολή από τη ∆ιοίκηση της 
ΑΕΚ ΠΑΕ στην οποία δηλούται ότι τέθηκαν υπόψη του ελέγχου όλα τα στοιχειά και έγγραφα που 
είχε στη διάθεσή της και συνεπώς ουδεµία ευθύνη φέρουµε στην περίπτωση που προκύψουν νέα 
δεδοµένα από στοιχεία που δεν µας γνωστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 

Η παρούσα έκθεση προορίζεται για αποκλειστική χρήση της ∆ιοίκησης της ΑΕΚ ΠΑΕ και 
απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή της ή δηµοσίευσή µέρους ή του συνόλου της χωρίς 
την έγγραφη συναίνεσή µας. 

 

ΒDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

ΑΜΣΟΕΛ 111 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, 
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     ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ∆ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/2005 – 30/06/2009 1 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΣ 

 

1.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
Ως µετοχικό κεφάλαιο νοείται η "µαθηµατική ποσότητα" που αναγράφεται στο καταστατικό της 
εταιρείας, η οποία, κατά την ίδρυσή της αντιστοιχεί προς την αξία των εισφορών των µετόχων, 
εκτός αν οι µετοχές εκδόθηκαν υπέρ το άρτιο. Η µαθηµατική αυτή ποσότητα αποτελεί ένα 
σταθερό µέγεθος που είναι δυνατό να µεταβληθεί (αυξηθεί ή µειωθεί) µόνο ύστερα από 
τροποποίηση του καταστατικού ή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος, µετά 
από απόφαση του ∆.Σ. ή της γενικής συνέλευσης των µετόχων. 

 

∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 

Στο λογαριασµό αυτό καταχωρείται η διαφορά από την έκδοση µετοχών σε τιµή µεγαλύτερη από 
την ονοµαστική τους αξία και αποτελεί συµπληρωµατικό λογαριασµό κεφαλαίου. Σύµφωνα µε τη 
διάταξη της παρ.2β εδάφ.2 του κ.ν. 2190/1920 «αν προβλέπεται έκδοση µετοχών πάνω από το 
άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά τη καταβολή της 
πρώτης δόσης».  

Ο κ.ν.2190/1920 µε τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 αποκλείει ρητά την διανοµή της υπέρ το 
άρτιο διαφοράς είτε στους µετόχους (υπό µορφή µερισµάτων) είτε στα µέλη του ∆.Σ. της 
εταιρείας (υπό µορφή ποσοστών). 

 

Ειδικά για τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες το άρθρο 71 του Ν. 2725/99 ορίζει: 

Η χρήση της επωνυµίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισµάτων του ιδρυτικού αθλητικού 
σωµατείου θεωρείται αυτοδίκαιη, µε τη σύσταση της εταιρείας, εισφορά σε είδος και 
αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της. 

Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 
του µετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτήν θεωρείται ότι καλύπτει 
αυτοδικαίως το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωµατείο, στο οποίο και παραδίδονται 
ονοµαστικές µετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης του 
κεφαλαίου, ως αντάλλαγµα για την, κατά την παρ. 1 του ιδίου νόµου, εισφορά του. Η αξία των 
µετοχών, που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω στην επωνυµία του σωµατείου, καταβάλλεται από 
τους εγγραφόµενους, για την κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης, µετόχους, κατά το λόγο του 
αριθµού των αποκτώµενων από καθένα από αυτούς µετοχών ταυτόχρονα µε την καταβολή της 
αξίας των µετοχών αυτών. 

Η παραπάνω διάταξη του νόµου ενσωµατώθηκε και στο άρθρο 6 του καταστατικού της ΑΕΚ ΠΑΕ 
και συνεπώς µε τη σύσταση της εταιρείας και σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
παραδίδονται στο αθλητικό σωµατείο ονοµαστικές µετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις 
εκατό (10%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίες είναι προνοµιούχες 
µε δικαίωµα ψήφου και χωρίς δικαίωµα µεταβίβασης. 
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Ηµερ/νία 

Γενικής 

Συνέλευσης / 

∆ιοικητικού 

Συµβουλίου

Απόφαση 

Υπουργείου 

Ανάπτυξης 

Θέµα Γενικής Συνέλευσης

Μεταβολή 

Μετοχικού 

Κεφαλαίου 

Συνολικό 

Μετοχικό 

Kεφάλαιο 

∆ιαφορά από 

έκδοση 

µετοχών υπέρ 

το άρτιο

Συνολική 

διαφορά από 

έκδοση 

µετοχών υπέρ 

το άρτιο 

Ονοµαστική 

Αξία Μετοχής 

Σύνολο 

Μετοχών 

Κατά την 

30/06/2004*
1.571.266,80 13.647,78 0,30 5.237.556

28/12/2004 Κ2-232/31.01.2005

Συνένωση αριθµού µετοχών & 

αύξηση ονοµαστικής αξίας µετοχής 

έτσι ώστε 12 παλαιές µετοχές 

ονοµαστικής αξίας € 0,30 να 

συνενωθούν σε µία µετοχή 

ονοµαστικής αξίας € 3,60

1.571.266,80 13.647,78 3,60 436.463

Μείωση Μ.Κ. µε διαγραφή ζηµιών & 

µείωση ονοµαστικής αξίας µετοχής 

κατά € 3,30

-1.440.327,90 130.938,90 13.647,78 436.463

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε 

καταβολή µετρητών 
4.411.764,60 4.542.703,50 72.650,96 86.298,74 15.142.345

Αύξηση Μ.Κ. µε κεφαλαιοποίηση 

δανείων του κ. Νικολαϊδη 

Θεµιστοκλή

449.456,10 4.992.159,60 8.989,02 95.287,76 16.640.532

24/9/2005 Κ2-5953/19.04.2006

Μη πλήρης κάλυψη της αύξησης 

Μετοχικού Κεφαλαίου µε µετρητά, 

η οποία είχε αποφασισθεί στις 

31/1/2005

-779.220,00 4.212.939,60 95.287,76 0,30 14.043.132

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε 

καταβολή µετρητών 
1.411.107,60 5.624.047,20 832.553,06 927.840,82 18.746.824

Αύξηση Μ.Κ. µε κεφαλαιοποίηση 

δανείων του κ. Νικολαϊδη 

Θεµιστοκλή

220.112,40 5.844.159,60 129.866,21 1.057.707,03 19.480.532

14/2/2006 Κ2-5956/19.04.2006
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε 

καταβολή µετρητών 
1.500.000,00 7.344.159,60 885.000,00 1.942.707,03 0,30 24.480.532

Μη πλήρης κάλυψη της αύξησης 

Μετοχικού Κεφαλαίου µε µετρητά, 

η οποία είχε αποφασισθεί στις 

17/11/2005

-658.210,80 6.685.948,80 -388.131,11 1.554.575,92 22.286.496

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε 

καταβολή µετρητών 
1.350.000,00 8.035.948,80 796.500,00 2.351.075,92 26.786.496

Αύξηση Μ.Κ. µε κεφαλαιοποίηση 

δανείων των κ.κ. Γκούµα Γκίκα και 

Παππά Πέτρου 

220.125,90 8.256.074,70 129.873,91 2.480.949,83 27.520.249

1/9/2006 K2-5249/16.04.2007

Μη πλήρης κάλυψη της αύξησης 

Μετοχικού Κεφαλαίου µε µετρητά, 

η οποία είχε αποφασισθεί στις 

26/4/2006

-107.496,30 8.148.578,40 -63.422,87 2.417.526,96 0,30 27.161.928

Συνένωση αριθµού µετοχών & 

αύξηση ονοµαστικής αξίας 

µετοχών, έτσι ώστε 12 παλαιές 

µετοχές να συνενωθούν σε µία 

µετοχή ονοµαστικής αξίας € 3,6

8.148.578,40 3,60 2.263.494

Μείωση Μ.Κ. µε διαγραφή ζηµιών & 

µείωση ονοµαστικής αξίας µετοχής 

κατά € 2,40

-5.432.385,60 2.716.192,80 1,20 2.263.494

2.029.322,40 4.745.515,20 3.954.596

-1.564.965,60 3.180.549,60 2.650.458

1.611.882,00 4.792.431,60 3.993.693

-210.832,80 4.581.598,80 3.817.999

3.125.000,40 7.706.599,20 6.422.166

-1.815.484,80 5.891.114,40 4.909.262

31/1/2005

2.320.886,20

17/11/2005 Κ2-5954/19.04.2006

26/4/2006 K2-6997/18.07.2006

K2-5808/16.04.20075/9/2006

30/12/2008 & 

10/2/2009

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε 

καταβολή µετρητών (µερική 

κάλυψη)

5.302.394,00K2-424/22.01.2009

4.738.413,16 1,20K2-1165/24.01.2008

10.040.807,16

29/6/2007 & 

29/12/2007

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε 

καταβολή µετρητών (µερική 

κάλυψη)

2.417.526,96

0,30

0,30

0,30

Κ2-2125/04.03.2005

1,20

25/6/2009 & 

12/10/2009
Αύξηση Μ.Κ. (µερική κάλυψη) 4.976.155,36Κ2-10137/16.10.2009 15.016.962,52 1,20

Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΚ ΠΑΕ κατά τις υπό έλεγχο χρήσεις παρατίθεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Η διαφορά ποσού € 400.000 στο µετοχικό κεφάλαιο της χρήσης λήξης 30.06.2004 µεταξύ του ανωτέρω 
πίνακα και των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της ΑΕΚ ΠΑΕ οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
δηµοσιευµένες οικονοµικές δεν συµπεριελάµβαναν το ως άνω ποσό στον λογαριασµό «Οφειλόµενο 
Μετοχικό Κεφάλαιο». Επισηµαίνεται ότι το ποσό των € 400.000 εµφανίζεται να καταβλήθηκε κατά την 
διάρκεια της χρήσης λήξης 30.06.2005. 
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1.2 Μέτοχοι 

Από το µετοχολόγιο της ΑΕΚ ΠΑΕ στις 12.10.2009 στο οποίο περιλαµβάνεται και η πιστοποίηση 
της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων στις 25.6.2009, προκύπτει ότι οι µέτοχοι µε ποσοστό µεγαλύτερο του 3% είναι οι: 

 

Ονοµατεπώνυµο Αρ. Μετοχών % Συµµετοχής 

Ν. Νοτιάς  1.623.757 33,08% 

Γ. Γκούµας  880.060 17,93% 

Π. Παππάς  650.363 13,25% 

Τ. Κανελλόπουλος  540.566 11,01% 

Ν. Θανόπουλος  233.572 4,76% 

Θ. Νικολαϊδης  219.836 4,48% 

Ερασιτεχνική ΑΕΚ  490.926 10,00% 

Λοιποί 270.182 5,49% 

Σύνολο 4.909.262 100,00% 
 

Σύµφωνα µε την κατάσταση καταβολών µετόχων που µας παραδόθηκε από τη ∆ιοίκηση της ΑΕΚ 
ΠΑΕ οι βασικοί µέτοχοι που συµµετείχαν στις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου τη χρονική 
περίοδο 01/07/2004 – 30/06/2009 µε τα αντίστοιχα ποσά συµµετοχής τους απεικονίζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
 

Ονοµατεπώνυµο Μετόχου 

Πιστοποιηµένες 
από το ∆.Σ. 

καταβολές από 
1/7/2004 έως 
30/6/2009 

Πιστοποιηµένες 
από το ∆.Σ. 

καταβολές από 
1/7/2009 έως 
12/10/2009 

Σύνολο 

Νοτιάς Νικόλαος 5.349.295,61 4.306.597,36 9.655.892,97 

Γκούµας Γκίκας 4.950.639,39 300.000,00 5.250.639,39 

Κανελλόπουλος Τάκης-Παναγιώτης 2.922.480,44 - 2.922.480,44 

Παππάς Πέτρος 2.832.990,52 1.175.000,00 4.007.990,52 

Θανόπουλος Αναστάσιος 1.076.166,77 226.000,00 1.302.166,77 

Νικολαϊδης Θεµιστοκλής 1.020.729,83 - 1.020.729,83 

Αθήνης Παντελής 999.999,00 100.000,00 1.099.999,00 

Λοιποί Μέτοχοι 757.684,77 178.073,60 935.758,37 

Σύνολο 19.909.986,33 6.285.670,96 26.195.657,29 
 

Στα ανωτέρω ποσοστά και ποσά δεν συµπεριλαµβάνονται οι καταβολές των µετόχων για 
αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί µετά από τις 30.06.2009. 
Επισηµαίνεται ότι µε βάση τα στοιχεία των Νοµικών Υπηρεσιών της ΑΕΚ ΠΑΕ µε ηµεροµηνία 
19/11/2010 τα ανωτέρω ποσοστά συµµετοχής των µετόχων έχουν µεταβληθεί ως συνέπεια των 
διενεργηθέντων αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου και οι µέτοχοι µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο 
του 25% είναι οι: 
 

Ονοµατεπώνυµο 
% 

Συµµετοχής 
Π .Παππάς 32,82% 
Ν. Νοτιάς  31,62% 
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Παρατηρήσεις Ελέγχου 

Όπως έχει προαναφερθεί για τις χρήσεις λήξης 30.06.2005 – 30.06.2006 δεν µας έχουν 
παραδοθεί οι αναλυτικές καρτέλες των λογαριασµών και κατά συνέπεια δεν είµαστε σε θέση να 
επιβεβαιώσουµε την αντιστοιχία των καταθέσεων των µετόχων στα λογιστικά βιβλία µε το 
µετοχολόγιο της εταιρείας για τις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου για το ανωτέρω διάστηµα. 

Επιπρόσθετα δεν µας παραδόθηκε για τις υπό έλεγχο χρήσεις οργανωµένο αρχείο των αυξήσεων 
του µετοχικού κεφαλαίου στο οποίο θα έπρεπε να περιλαµβάνονται αντίγραφα των σχετικών 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, αντίγραφα των δελτίων κατάθεσης των µετόχων στον 
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, αντίγραφα κινήσεων των ειδικών λογαριασµών, παράβολα 
καταβολής των σχετικών φόρων και αντίγραφα των προσωρινών τίτλων. Επιπρόσθετα, οι 
καταβολές των µετόχων έναντι των αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου έως και την χρήση 
λήξης 30.06.2008, δεν παρακολουθούνται σε αναλυτικούς λογιστικούς λογαριασµούς ανά 
µέτοχο. 

Από τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ διαπιστώθηκε ότι για την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 29.6.2007 
υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ των δεδοµένων των λογιστικών βιβλίων και του µετοχολογίου. 
Συγκεκριµένα: 

• Στο µετοχολόγιο της εταιρείας εµφανίζεται συνολική κατάθεση ποσού € 1.000.000 από τον 
κ. Ν. Νοτιά στον οποίο και αποδίδεται ο αναλογούν αριθµός µετοχών ενώ από τα 
λογιστικά βιβλία και µε βάση την αιτιολογία της λογιστικής εγγραφής «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΚ 
ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΚΙΚΑΣ» προκύπτει ότι το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε από τον κ. Γ. Γκούµα. 

• Στο µετοχολόγιο της εταιρείας εµφανίζεται συνολική κατάθεση ποσού € 999.999 από τον 
κ. Π. Αθήνη στον οποίο και αποδίδεται ο αναλογούν αριθµός µετοχών ενώ από τα 
λογιστικά βιβλία προκύπτει ότι το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε από τον κ. Π. Παππά µε 
αιτιολογία λογιστικής εγγραφής «ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ». 

∆εν διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ των λογιστικών βιβλίων και του µετοχολογίου της 
εταιρείας για την διενεργηθείσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30.12.2008. 
 

1.3 Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της ΑΕΚ ΠΑΕ που συγκροτήθηκαν για την έγκριση 
των οικονοµικών καταστάσεων της ΑΕΚ ΠΑΕ έχουν ως ακολούθως: 
 

Χρήση 1/7/2004-30/6/2005 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας συνήλθε στις 29/12/2005 µε ποσοστό απαρτίας 
90,96% και ενέκρινε οµόφωνα τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 25ης εταιρικής χρήσης από 
1/7/2004-30/6/2005, την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το πιστοποιητικού 
ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται κατάσταση των µετόχων της εταιρείας µε ποσοστό άνω 
του 3% που συµµετείχαν στην Γενική Συνέλευση.  
 

Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
Μετοχών  

Ποσοστό 
Συµµετοχής  

Νοτιάς Νικόλαος 3.738.880 26,62% 

Κανελλόπουλος Αναστάσιος  2.617.213 18,64% 

Γκούµας Γκίκας 1.869.440 13,31% 

Νικολαϊδης Θεµιστοκλής  1.819.993 12,96% 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΚ 1.404.313 10,00% 

Θανόπουλος Αναστάσιος 934.720 6,66% 

Λοιποί Μέτοχοι  389.505 2,77% 

ΑΠΑΡΤΙΑ 12.774.064 90,96% 
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Χρήση 1/7/2005-30/6/2006  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που συνήλθε στις 28/12/2006 συναίνεσε οµόφωνα για 
την αναβολή λήψεως αποφάσεων επί όλων των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως και τη 
σύγκλιση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17/1/2007 µε ποσοστό απαρτίας 56,64% και 
ποσοστό πλειοψηφίας 90% επί των παρευρισκοµένων ενέκρινε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
26ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2005-30/6/2006, την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και το πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.   

Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν εγκρίθηκαν από ποσοστό 10% της ερασιτεχνικής, η οποία 
εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κατρακάζη. Οι λόγοι µη έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων 
αφορούν τις επιφυλάξεις της ερασιτεχνικής για το ύψος των εσόδων από αγώνες που 
εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις και στο οποίο υπολογίζεται το 10% των δικαιωµάτων 
του Σωµατείου και αντίστοιχα, η µη απεικόνιση των οφειλών αυτών στις οικονοµικές 
καταστάσεις.   
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται κατάσταση των µετόχων της εταιρείας µε ποσοστό άνω 
του 3% που συµµετείχαν στην Γενική Συνέλευση.  

 

 

Ονοµατεπώνυµο 
Αριθµός 
Μετοχών  

Ποσοστό 
Συµµετοχής  

Γκούµας Γκίκας 5.643.025 20,78% 

Κανελλόπουλος Αναστάσιος 4.032.307 14,85% 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΚ 2.716.193 10,00% 

Νικολαϊδης Θεµιστοκλής  2.480.330 9,13% 

Λοιποί Μέτοχοι  510.810 1,89% 

ΑΠΑΡΤΙΑ 15.382.665 56,64% 

 

Χρήση 1/7/2006-30/6/2007 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε στις 20/12/2007 µε ποσοστό απαρτίας 64,79% και 
ποσοστό πλειοψηφίας 90% επί των παρευρισκοµένων ενέκρινε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
27ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2006-30/6/2007, την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.   

Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν εγκρίθηκαν από ποσοστό 10% της ερασιτεχνικής, η οποία 
εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Κατρακάζη και Καπετανόπουλο, διότι στις οικονοµικές 
καταστάσεις δεν περιλαµβάνεται το σύνολο των υποχρεώσεων της ΑΕΚ ΠΑΕ προς την 
ερασιτεχνική. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται κατάσταση των µετόχων της εταιρείας µε ποσοστό άνω 
του 3% που συµµετείχαν στην Γενική Συνέλευση.  

 

Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
Μετοχών  

Ποσοστό 
Συµµετοχής  

Γκούµας Γκίκας 470.252 20,78% 

Κανελλόπουλος Αναστάσιος 336.026 14,85% 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΚ 226.349 10,00% 

Νικολαϊδης Θεµιστοκλής  206.694 9,13% 

Θανόπουλος Αναστάσιος 156.510 6,91% 

Λοιποί Μέτοχοι  70.827 3,12% 

ΑΠΑΡΤΙΑ 1.466.658 64,79% 

 

 

Χρήση 1/7/2007-30/6/2008 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε στις 30/12/2008 µε ποσοστό απαρτίας 89,38% και 
ποσοστό πλειοψηφίας 90% επί των παρευρισκοµένων ενέκρινε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
28ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2007-30/6/2008, την Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν εγκρίθηκαν από ποσοστό 10% της ερασιτεχνικής, η οποία 
εκπροσωπήθηκε από τον κ. ∆ηµήτριο Χατζηχρήστο, διότι υπήρχαν λάθη και παραλείψεις και 
συγκεκριµένα απουσίαζε από τον Ισολογισµό η αναφορά στην εκκρεµή δικαστική διαµάχη 
µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και της ερασιτεχνικής.   
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται κατάσταση των µετόχων της εταιρείας µε ποσοστό άνω 
του 3% που συµµετείχαν στην Γενική Συνέλευση.  

 

 

Ονοµατεπώνυµο 
Αριθµός 
Μετοχών  

Ποσοστό 
Συµµετοχής  

Νοτιάς Νικόλαος 683.995 25,81% 

Γκούµας Γκίκας 520.685 19,65% 

Κανελλόπουλος Αναστάσιος 368.690 13,91% 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΚ 265.046 10,00% 

Νικολαϊδης Θεµιστοκλής  219.837 8,29% 

Θανόπουλος Αναστάσιος 158.509 5,98% 

Λοιποί Μέτοχοι  152.657 5,74% 

ΑΠΑΡΤΙΑ 2.369.419 89,38% 
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Χρήση 1/7/2008-30/6/2009 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που συνήλθε στις 7/12/2009 συναίνεσε οµόφωνα για 
την αναβολή λήψεως αποφάσεων επί όλων των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως και τη 
σύγκλιση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που συνήλθε στις 30/12/2009 αποφάσισε 
την πραγµατοποίηση επαναληπτικής συνεδρίασης εντός 20 ηµερών διότι δεν υφίστατο η 
προβλεπόµενη απαρτία, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 1 & 3 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και το 
άρθρο 19 του Καταστατικού της εταιρείας.    

Η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που συνήλθε στις 18/01/2010 µε 
ποσοστό απαρτίας 80,19% και ποσοστό πλειοψηφίας 89,9% επί των παρευρισκοµένων ενέκρινε 
τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 29ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2008-30/6/2009, την Έκθεση 
∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-
Λογιστή.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν εγκρίθηκαν από ποσοστό 10% της ερασιτεχνικής η οποία 
εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. ∆. Χατζηχρήστο, Γ. Κάχρη και Β. Τόγελο και από ποσοστό 0,1% 
της ΕΝΩΣΗ 1924 ΑΕ και λοιπών µικροµετόχων. 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται κατάσταση των µετόχων της εταιρείας µε ποσοστό άνω 
του 3% που συµµετείχαν στην Γενική Συνέλευση.  

 

Ονοµατεπώνυµο 
Αριθµός 
Μετοχών  

Ποσοστό 
Συµµετοχής  

Νοτιάς Νικόλαος 1.623.757 33,08% 

Γκούµας Γκίκας  880.060 17,93% 

Παππάς Πέτρος 650.363 13,25% 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΚ 490.926 10,00% 

Θανόπουλος Αναστάσιος 233.572 4,76% 

Λοιποί Μέτοχοι  57.816 1,18% 

Σύνολο 3.936.494 80,19% 
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ΦΕΚ 3050/16.04.2004 ΦΕΚ 9596/27.07.2004 ΦΕΚ 11862/23.09.2004 ΦΕΚ 11865/23.09.2004

Πρακτικό ∆.Σ. 10/03/2004, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Πρακτικό ∆.Σ. 5/07/2004, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Πρακτικό ∆.Σ. 9/07/2004, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Πρακτικό ∆.Σ. 4/08/2004, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας 

σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, 

το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, 

οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγή, 

την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την 

είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, 

δικαίωµα υπογραφής θα έχουν από κοινού : 

Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας 

σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, 

το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, 

οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγή, 

την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την 

είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, 

δικαίωµα υπογραφής θα έχουν από κοινού : 

Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας 

σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, 

το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, 

οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγή, 

την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την 

είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, 

δικαίωµα υπογραφής θα έχει : 

Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας 

σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, 

το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, 

οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγή, 

την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την 

είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, 

δικαίωµα υπογραφής θα έχουν : 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Κων/νος Γενεράκης και ο Ά Αντιπρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και Οικονοµικός 

∆ιευθυντής Βαλασόπουλος Παναγιώτης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Αλέξιος Κούγιας και ο Ά Αντιπρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου Βαλασόπουλος 

Παναγιώτης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Ανδρέας ∆ηµητρέλος. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Θεµιστοκλής 

Νικολαϊδης ή ο Αναπληρωτής ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος κ. Γεώργιος Ρόκκας. 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 

αποκλειστικά και µόνο του Προέδρου του ∆.Σ. 

Γενεράκη, τον Πρόεδρο αναφορικά µε το 

δικαίωµα υπογραφής θα αναπληρώνει ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος Ανδρέας ∆ηµητρέλος. 

- - -

ΦΕΚ 3050/16.04.2004 ΦΕΚ 9596/27.07.2004 ΦΕΚ 11862/23.09.2004 ΦΕΚ 11865/23.09.2004

Πρακτικό ∆.Σ. 10/03/2004, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. για υπογραφή 

συµβάσεων

Πρακτικό ∆.Σ. 5/07/2004, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. για υπογραφή 

συµβάσεων

Πρακτικό ∆.Σ. 9/07/2004, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. για υπογραφή 

συµβάσεων

Πρακτικό ∆.Σ. 4/08/2004, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. για υπογραφή 

συµβάσεων

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται µε 2 

υπογραφές από κοινού των κ.κ. Κων/νου 

Γενεράκη, Προέδρου του ∆.Σ. και Παναγιώτη 

Βαλασόπουλου, Ά Αντιπροέδρου του ∆.Σ. και 

Οικονοµικού ∆ιευθυντή που ενεργούν στο 

όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας. Σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αποκλεστικά 

και µόνο του Προέδρου του ∆.Σ. κ. Κων/νου 

Γενεράκη, τον Πρόεδρο αναφορικά µε το 

δικαίωµα υπογραφής, θα αναπληρώνει ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας κ. Ανδρέας 

∆ηµητρέλος. Ειδικά για τις συµβάσεις 

εξουσιοδοτούνται να συνοµολογούν, να 

υπογράφουν από κοινού και να τροποποιούν 

συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά και / ή 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, 

µε οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους 

ή επωφελείς για την εταιρεία 

συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε 

∆ιαιτησία. 

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται µε 2 

υπογραφές από κοινού των κ.κ. Κούγια 

Αλέξιου, Προέδρου του ∆.Σ. και Παναγιώτη 

Βαλασόπουλου, Ά Αντιπροέδρου του ∆.Σ. που 

ενεργούν στο όνοµα και για λογαριασµό της 

εταιρείας. Ειδικά για τις συµβάσεις 

εξουσιοδοτούνται να συνοµολογούν, να 

υπογράφουν από κοινού και να τροποποιούν 

συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά και / ή 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, 

µε οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους 

ή επωφελείς για την εταιρεία 

συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε 

∆ιαιτησία. 

Εξουσιοδότηση στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. 

Ανδρέα ∆ηµητρέλο το δικαίωµα όπως µε την 

υπογραφή του που τίθεται µαζί µε την 

σφραγίδα της εταιρείας εκπροσωπεί και 

δεσµεύει την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, 

στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή στην ηµεδαπή 

ή στην αλλοδαπή, αποφασίζει για κάθε υπόθεση 

που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία της 

εταιρείας και γενικά την επιδίωξη του σκοπού 

της, ενεργώντας κάθε πράξη που έγκειται στη 

φύση και το σκοπό της. Ειδικά για τις 

συµβάσεις εξουσιοδοτείται να συνοµολογεί, να 

υπογράφει από κοινού και να τροποποιεί 

συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά και / ή 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, 

µε οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή 

επωφελείς για την εταιρεία 

συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε 

∆ιαιτησία. 

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται µε µία 

µόνη υπογραφή µεµονωµένα ενός εκ των κ. 

Θεµιστοκλή Νικολαϊδη, Προέδου του ∆.Σ. και 

∆ιευθύνοντα Συµβούλο ή του κ. Γεωργίου 

Ρόκκα. Ειδικά για τις συµβάσεις 

εξουσιοδοτούνται να συνοµολογούν, να 

υπογράφουν και να τροποποιούν συµβάσεις 

κάθε είδους µε φυσικά και / ή νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, µε 

οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ή 

επωφελείς για την εταιρεία 

συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε 

∆ιαιτησία. 

 

1.4 Εκπροσώπηση της ΑΕΚ ΠΑΕ 

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία στις υπό έλεγχο χρήσεις δεσµεύουν την ΑΕΚ ΠΑΕ στις συναλλαγές 
της καθώς και τα αντίστοιχα πρακτικά εξουσιοδοτήσεων του ∆.Σ., απεικονίζονται στους πίνακες 
που ακολουθούν. 
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ΦΕΚ 14423/07.12.2004 ΦΕΚ 638/1.02.2005 ΦΕΚ 10447/26.09.2006 ΦΕΚ 2117/10.04.2008 

Πρακτικό ∆.Σ. 23/11/2004, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Πρακτικό ∆.Σ. 28/12/2004, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Πρακτικό ∆.Σ. 11.09.2006, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Πρακτικό ∆.Σ. 3/04/2008, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας 

σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, 

το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, 

οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, 

την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την 

είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, 

δικαίωµα υπογραφής θα έχουν : 

Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας 

σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, 

το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, 

οπισθογράφηση επιταγών εισπρακτέων από την 

ΠΑΕ ΑΕΚ, και κατάθεση αυτών σε τραπεζικό 

λογαριασµό που τηρεί η εταιρεία, πληρωµή 

επιταγών, συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις 

διαταγήν, την κατάθεση οφειλοµένων, δικαίωµα 

υπογραφής θα έχουν : 

Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας 

σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, 

το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, 

οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, 

την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την 

είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, 

δικαίωµα υπογραφής θα έχουν : 

Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας 

σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, 

το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, 

οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, 

την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την 

είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, 

δικαίωµα υπογραφής θα έχουν : 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Θεµιστοκλής 

Νικολαϊδης ή ο κ. Γεώργιος Ρόκκας, Μέλος του 

∆.Σ. και Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Θεµιστοκλής 

Νικολαϊδης ή ο κ. Γεώργιος Ρόκκας, Μέλος του 

∆.Σ. και Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

Για ενέργειες µέχρι του ποσού των € 30.000 µε 

µία µόνη υπογραφή µεµονωµένα ο Οικονοµικός 

∆ιευθυντής της εταιρείας Παντελής Ορφανίδης 

ή ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Μέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός 

∆ιευθυντής.

Για ενέργειες µέχρι του ποσού των € 30.000 µε 

µία µόνη υπογραφή µεµονωµένα ο Οικονοµικός 

∆ιευθυντής της εταιρείας Μιχαήλ ∆ηµαράκης ή 

ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Μέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός 

∆ιευθυντής.

Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω 

των € 30.000 και έως € 100.000 δικαίωµα 

υπογραφής θα έχουν οι ίδιοι ως άνω 

ενεργώντας από κοινού. Σε περίπτωση δε που 

εις εκ των ανωτέρω κωλύεται ως προς την 

άσκηση των αρµοδιοτήτων του, θα 

αναπληρώνεται µόνο από τον Πρόεδρο και 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας 

Θεµιστοκλή Νικολαΐδη. 

Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω 

των € 30.000 και έως € 100.000 δικαίωµα 

υπογραφής θα έχουν οι ίδιοι ως άνω 

ενεργώντας από κοινού. Σε περίπτωση δε που 

εις εκ των ανωτέρω κωλύεται ως προς την 

άσκηση των αρµοδιοτήτων του, θα 

αναπληρώνεται µόνο από τον Πρόεδρο και 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας 

Θεµιστοκλή Νικολαΐδη. 

Κατ΄εξαίρεση η είσπραξη και ανάληψη 

χρηµάτων για ποσό άνω των € 100.000, θα 

συνοµολογούνται, υπογράφονται, 

τροποποιούναι και πραγµατώνονται µόνο µε την 

υπογραφή του κ. Θεµιστοκλή Νικολαϊδη.

Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω 

των € 100.000 δικαίωµα υπογραφής θα έχει 

αποκλειστικά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

εταιρείας Θεµιστοκλής Νικολαΐδης.

Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω 

των € 100.000 δικαίωµα υπογραφής θα έχει 

αποκλειστικά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

εταιρείας Θεµιστοκλής Νικολαΐδης.

ΦΕΚ 14423/07.12.2004 ΦΕΚ 638/1.02.2005 ΦΕΚ 10447/26.09.2006 ΦΕΚ 2117/10.04.2008 

Πρακτικό ∆.Σ. 23/11/2004, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. για υπογραφή 

συµβάσεων 

Πρακτικό ∆.Σ. 28/12/2004, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. για υπογραφή 

συµβάσεων 

Πρακτικό ∆.Σ. 11.09.2006, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. για υπογραφή 

συµβάσεων 

Πρακτικό ∆.Σ. 3/04/2008, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται µε µία 

µόνη υπογραφή µεµονωµένα ενός εκ των κ. 

Θεµιστοκλή Νικολαϊδη, Προέδου του ∆.Σ. και 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή του κ. Γεωργίου 

Ρόκκα, Μέλους του ∆.Σ. και Αναπληρωτή 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου. Ειδικά για τις 

συµβάσεις εξουσιοδοτούνται να συνοµολογούν, 

να υπογράφουν και να τροποποιούν συµβάσεις 

κάθε είδους µε φυσικά και / ή νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, µε 

οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ή 

επωφελείς για την εταιρεία 

συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε 

∆ιαιτησία. 

Ο κ. Θεµιστοκλής Νικολαϊδης και ο κ. 

Γεώργιος Ρόκκας µπορούν ενεργώντας 

µεµονωµένα ο καθένας µε µόνη την υπογραφή 

του να συνοµολογούν, να υπογράφουν και να 

τροποποιούν συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά 

και / ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου 

δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρούν 

αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία 

συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε 

∆ιαιτησία και να προβαίνουν σε πληρωµές 

εφόσον η αξία των συµβάσεων και των 

πληρωµών δεν ξεπερνά το ποσό των € 

100.000. Συµβάσεις ή πληρωµές άνω των € 

100.000 θα συνοµολογούνται, υπογράφονται, 

τροποποιούνται και πραγµατώνονται µόνο µε 

την υπογραφή του κ. Θεµιστοκλή Νικολαϊδη. 

Να συνοµολογούν, να υπογράφουν και να 

τροποποιούν συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά 

και / ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου 

δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρούν 

αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία 

συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε 

∆ιαιτησία. Κατ΄εξαίρεση, συµβάσεις άνω των € 

100.000 θα συνοµολογούνται, υπογράφονται 

και τροποποιούνται µόνο µε την υπογραφή του 

Θεµιστοκλή Νικολαϊδη. 

Το πρακτικό του ∆.Σ. στις 3/4/2008 αναφέρεται 

στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος 

Οικονοµικού ∆ιευθυντή Παντελή Ορφανίδη από 

τον Μιχαήλ ∆ηµαράκη και καθορίζονται µόνο οι 

αρµοδιότητες εκπροσώπευσης του αναφορικά 

µε τις τράπεζες. 
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ΦΕΚ 13784/17.12.2008 ΦΕΚ 13786/17.12.2008 ΦΕΚ 1594/27.02.2009 ΦΕΚ 2855/16.04.2009

Πρακτικό ∆.Σ. 5/08/2008, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Πρακτικό ∆.Σ. 1/12/2008, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Πρακτικό ∆.Σ. 29/01/2009, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Πρακτικό ∆.Σ. 14/04/2009, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. στις τράπεζες 

Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας 

σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, 

το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, 

οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, 

την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την 

είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, 

δικαίωµα υπογραφής θα έχουν : 

Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας 

σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, 

το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, 

οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, 

την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την 

είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, 

δικαίωµα υπογραφής θα έχει : 

Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας 

σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, 

το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, 

οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, 

την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την 

είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, 

δικαίωµα υπογραφής θα έχει : 

Για την κίνηση των λογαριασµών της Εταιρείας 

σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισµό ή Ταµείο, 

το άνοιγµα νέων λογαριασµών, την έκδοση, 

οπισθογράφηση και πληρωµή επιταγών, 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, 

την κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων και την 

είσπραξη χρηµάτων οφειλοµένων στην Εταιρεία, 

δικαίωµα υπογραφής θα έχει : 

Για ενέργειες µέχρι του ποσού των € 30.000 µε 

µία µόνη υπογραφή µεµονωµένα ο Οικονοµικός 

∆ιευθυντής της εταιρείας Μιχαήλ ∆ηµαράκης ή 

ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Μέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός 

∆ιευθυντής.

Για ενέργειες µέχρι του ποσού των € 100.000 

µε µία µόνη υπογραφή µεµονωµένα ο 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής της εταιρείας Μιχαήλ 

∆ηµαράκης.

Για ενέργειες µέχρι του ποσού των € 100.000 

µε µία µόνη υπογραφή µεµονωµένα ο 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής και µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Μιχαήλ 

∆ηµαράκης.

Για ενέργειες µέχρι του ποσού των € 100.000 

µε µία µόνη υπογραφή µεµονωµένα ο 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής και µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Μιχαήλ 

∆ηµαράκης.

Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω 

των € 30.000 και έως € 100.000 δικαίωµα 

υπογραφής θα έχουν οι ίδιοι ως άνω 

ενεργώντας από κοινού. Σε περίπτωση δε που 

εις εκ των ανωτέρω κωλύεται ως προς την 

άσκηση των αρµοδιοτήτων του, θα 

αναπληρώνεται µόνο από τον Πρόεδρο και 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας 

Θεµιστοκλή Νικολαΐδη. 

- - -

Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω 

των € 100.000 δικαίωµα υπογραφής θα έχει 

αποκλειστικά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

εταιρείας Θεµιστοκλής Νικολαΐδης.

Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω 

των € 100.000 δικαίωµα υπογραφής θα έχει 

αποκλειστικά ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νικόλαος 

Θανόπουλος.

Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω 

των € 100.000 δικαίωµα υπογραφής θα έχει 

αποκλειστικά ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νικόλαος 

Θανόπουλος.

Για τις ανωτέρω ενέργειες και για ποσό άνω 

των € 100.000 δικαίωµα υπογραφής θα έχει 

αποκλειστικά ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νικόλαος 

Θανόπουλος.

Όλοι οι ως άνω µεµονωµένως έχουν τη 

δυνατότητα να δίνουν εντολή για τη µεταφορά 

χρηµατικών ποσών ανάµεσα σε τραπεζικούς 

λογαριασµούς της εταιρείας χωρίς να τίθεται 

ανώτατο χρηµατικό όριο.

Όλοι οι ως άνω µεµονωµένως έχουν τη 

δυνατότητα να δίνουν εντολή για τη µεταφορά 

χρηµατικών ποσών ανάµεσα σε τραπεζικούς 

λογαριασµούς της εταιρείας χωρίς να τίθεται 

ανώτατο χρηµατικό όριο.

Όλοι οι ως άνω µεµονωµένως έχουν τη 

δυνατότητα να δίνουν εντολή για τη µεταφορά 

χρηµατικών ποσών ανάµεσα σε τραπεζικούς 

λογαριασµούς της εταιρείας χωρίς να τίθεται 

ανώτατο χρηµατικό όριο.

ΦΕΚ 13784/17.12.2008 ΦΕΚ 13786/17.12.2008 ΦΕΚ 1594/27.02.2009 ΦΕΚ 2855/16.04.2009

Πρακτικό ∆.Σ. 5/08/2008, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. για υπογραφή 

συµβάσεων 

Πρακτικό ∆.Σ. 1/12/2008, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. για υπογραφή 

συµβάσεων 

Πρακτικό ∆.Σ. 29/01/2009,  σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. για υπογραφή 

συµβάσεων 

Πρακτικό ∆.Σ. 14/04/2009, σχετικά µε 

εξουσιοδότηση µελών ∆.Σ. για υπογραφή 

συµβάσεων 

Να συνοµολογούν, να υπογράφουν και να 

τροποποιούν συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά 

και / ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου 

δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρούν 

αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία 

συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε 

∆ιαιτησία. Κατ΄εξαίρεση, συµβάσεις µέχρι του 

ποσού των € 100.000 θα συνοµολογούνται, 

υπογράφονται και τροποποιούνται από τον 

Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, ενώ συµβάσεις άνω 

των € 100.000 θα συνοµολογούνται, 

υπογράφονται και τροποποιούνται µόνο µε την 

υπογραφή του Θεµιστοκλή Νικολαϊδη. 

Να συνοµολογεί, να υπογράφει και να 

τροποποιεί συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά 

και / ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου 

δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρεί 

αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία 

συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε 

∆ιαιτησία. Κατ΄εξαίρεση, συµβάσεις µέχρι του 

ποσού των € 100.000 θα συνοµολογούνται, 

υπογράφονται και τροποποιούνται από τον 

Οικονοµικό ∆ιευθυντή της εταιρείας, Μιχαήλ 

∆ηµαράκη, ενώ συµβάσεις άνω των € 100.000 

θα συνοµολογούνται, υπογράφονται και 

τροποποιούνται µόνο µε την υπογραφή του 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου και µέλους του ∆.Σ., 

Νικόλαου Θανόπουλου. 

Να συνοµολογεί, να υπογράφει και να 

τροποποιεί συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά 

και / ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου 

δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρεί 

αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία 

συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε 

∆ιαιτησία. Κατ΄εξαίρεση, συµβάσεις µέχρι του 

ποσού των € 100.000 θα συνοµολογούνται, 

υπογράφονται και τροποποιούνται από τον 

Οικονοµικό ∆ιευθυντή της εταιρείας και µέλος 

του ∆.Σ., Μιχαήλ ∆ηµαράκη, ενώ συµβάσεις 

άνω των € 100.000 θα συνοµολογούνται, 

υπογράφονται και τροποποιούνται µόνο µε την 

υπογραφή του Προέδρου και µέλους του ∆.Σ. 

και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου Νικόλαου 

Θανόπουλου. 

Να συνοµολογεί, να υπογράφει και να 

τροποποιεί συµβάσεις κάθε είδους µε φυσικά 

και / ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου 

δικαίου, µε οποιουσδήποτε όρους θεωρεί 

αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία 

συµπεριλαµβανοµένων και όρων προσφυγής σε 

∆ιαιτησία. Κατ΄εξαίρεση, συµβάσεις µέχρι του 

ποσού των € 100.000 θα συνοµολογούνται, 

υπογράφονται και τροποποιούνται από τον 

Οικονοµικό ∆ιευθυντή της εταιρείας και µέλος 

του ∆.Σ., Μιχαήλ ∆ηµαράκη, ενώ συµβάσεις 

άνω των € 100.000 θα συνοµολογούνται, 

υπογράφονται και τροποποιούνται µόνο µε την 

υπογραφή του Προέδρου και µέλους του ∆.Σ. 

και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου Νικόλαου 

Θανόπουλου. 
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Παρατηρήσεις Ελέγχου 

Από τον έλεγχο των συµβολαίων διαπιστώθηκε ότι στις περιπτώσεις που απεικονίζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί την ΑΕΚ ΠΑΕ την έχουν δεσµεύσει στη σύναψη των συµβολαίων πρόσωπα 
διαφορετικά από αυτά που εξουσιοδοτούνται από τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 
∆ιαχειριστική 
περίοδος 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

01.07.2005-
30.06.2006 

Γ. Ρόκκας 
Αναπληρωτής 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Υπογραφή του συµβολαίου του 
ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κονέ  

01.07.2007-
30.06.2008 

Κ. Σταυρόπουλος 
Μέλος του ∆.Σ. & 
Γενικός ∆ιευθυντής 

Υπογραφή της µεταγραφής του 
ποδοσφαιριστή Alves Geraldo 

01.07.2007-
30.06.2008 

Κ. Σταυρόπουλος 
Μέλος του ∆.Σ. & 
Γενικός ∆ιευθυντής 

Υπογραφή του συµβολαίου του 
ποδοσφαιριστή Alves Geraldo 

01.07.2007-
30.06.2008 

Θ. Γρηγορίου Νοµικός Σύµβουλος 
Υπογραφή της µεταγραφής του 
ποδοσφαιριστή Lopes Da Silva 
Arnaldo Edi 

 

Συγκεκριµένα: 

− Στις 29/7/2005 κατά παρέκκλιση των εξουσιοδοτήσεων του από 28.12.2004 πρακτικού του 
∆.Σ., ο αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Γ. Ρόκκας εκπροσώπησε την ΑΕΚ ΠΑΕ στην 
σύναψη του συµβολαίου µε τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κονέ ποσού € 310.000,00 και 
πενταετούς διάρκειας ήτοι από 29/7/2005 έως 30/6/2010. Σύµφωνα µε το ως άνω πρακτικό 
του ∆.Σ. την αρµοδιότητα για την συνοµολόγηση ή τροποποίηση συµβάσεων άνω των  
€ 100.000 πραγµατώνονται µόνο µε την υπογραφή του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου κ. Θ. Νικολαϊδη. 

− Στις 4/6/2007 κατά παρέκκλιση των εξουσιοδοτήσεων του από 11.9.2006 πρακτικού του 
∆.Σ., το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ∆ιευθυντής κ. Κ. Σταυρόπουλος 
εκπροσώπησε την ΑΕΚ ΠΑΕ στην σύναψη της συµφωνίας µεταγραφής του ποδοσφαιριστή  
Alves Geraldo από την ποδοσφαιρική οµάδα FC PACOS DE FERREIRA στην ΑΕΚ ΠΑΕ έναντι του 
ποσού των € 240.000,00. Σύµφωνα µε το ως άνω πρακτικό του ∆.Σ., την αρµοδιότητα για 
την συνοµολόγηση ή τροποποίηση συµβάσεων άνω των € 100.000 πραγµατώνονται µόνο µε 
την υπογραφή του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου κ. Θ. Νικολαϊδη. 

− Στις 4/6/2007 κατά παρέκκλιση των εξουσιοδοτήσεων του από 11.9.2006 πρακτικού του 
∆.Σ., το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ∆ιευθυντής κ. Κ. Σταυρόπουλος 
εκπροσώπησε την ΑΕΚ ΠΑΕ στην σύναψη του συµβολαίου µε τον ποδοσφαιριστή Alves 
Geraldo ποσού € 740.000,00 και τριετούς διάρκειας ήτοι από 1/7/2007 έως 30/6/2010. 
Σύµφωνα µε το ως άνω πρακτικό του ∆.Σ., την αρµοδιότητα για την συνοµολόγηση ή 
τροποποίηση συµβάσεων άνω των € 100.000 πραγµατώνονται µόνο µε την υπογραφή του 
Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου κ. Θ. Νικολαϊδη. 

− Στις 31/1/2008 ο Νοµικός Σύµβουλος της ΑΕΚ ΠΑΕ κ. Θ. Γρηγορίου την εκπροσώπησε στην 
σύναψη της συµφωνίας µεταγραφής του ποδοσφαιριστή Lopes Da Silva Arnaldo Edi από την 
ποδοσφαιρική οµάδα VITORIA FUTEBOL CLUBE SAD έναντι του ποσού των € 350.000,00.  

Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις ζητήθηκαν αλλά δεν µας παραδόθηκαν τυχόν 
πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις που να δικαιολογούν την εκπροσώπηση της ΑΕΚ ΠΑΕ από τα 
ανωτέρω πρόσωπα ή αντίστοιχες αποφάσεις ∆ιοικητικών Συµβουλίων. 

Επιπρόσθετα από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούντο εσωτερικές διαδικασίες µε τις 
οποίες θα διασφαλίζονταν ότι οι επιταγές έκδοσης της ΑΕΚ ΠΑΕ υπογράφονται από πρόσωπα τα 
οποία είναι εξουσιοδοτηµένα από τα πρακτικά των ∆ιοικητικών Συµβουλίων να δεσµεύουν για 
συγκεκριµένες συναλλαγές και ποσά την εταιρεία. Συγκεκριµένα από το δείγµα του ελέγχου µας 
προέκυψε ότι οι επιταγές δεν συνοδεύονταν από ενυπόγραφες εντολές των νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων µε συνέπεια να µην είµαστε σε θέση να βεβαιώσουµε την ορθή 
εκπροσώπηση της ΑΕΚ ΠΑΕ στο σύνολο των συναλλαγών της µε τρίτους. 
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1.5 Τηρούµενες ∆ιαδικασίες 

Η ΑΕΚ ΠΑΕ κατά την περίοδο του ελέγχου δεν εφάρµοζε καταγεγραµµένο σύστηµα διαδικασιών 
εσωτερικού ελέγχου το οποίο να περιλάµβανε τις διαδικασίες έγκρισης για την σύναψη 
επαγγελµατικών συµβολαίων και κανονισµού προµηθειών στον οποίο να καθορίζεται η 
διαδικασία απόκτησης παγίων στοιχείων, οι εγκρίσεις των δαπανών και η εξόφληση των 
αντίστοιχων υποχρεώσεων. 

Από τις διενεργηθείσες προφορικές συνεντεύξεις µε τους υπευθύνους της Οικονοµικής 
διεύθυνσης και των λοιπών τµηµάτων της ΑΕΚ ΠΑΕ καταγράψαµε και οµαδοποιήσαµε ανά βασική 
κατηγορία συναλλαγών τις παρακάτω ελλείψεις: 
 
 

1.5.1 Αµοιβές – Έξοδα Σύναψης Επαγγελµατικών Συµβολαίων 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν είχε εφαρµόσει σύστηµα εσωτερικών διαδικασιών για την σύναψη 
συµβολαίων µε ποδοσφαιριστές και προπονητές και δεν µας έχουν παραδοθεί εγκριτικές 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εισηγήσεις τεχνικών διευθυντών, scouting team κλπ. 
Όλες οι τελικές αποφάσεις ήταν στην αποκλειστική αρµοδιότητα του εκάστοτε Προέδρου και 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 

∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε την διαδικασία µε την οποία στις υπό έλεγχο χρήσεις οι 
εκάστοτε Πρόεδροι και ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι της ΑΕΚ ΠΑΕ διαπραγµατευόταν µε τους 
ποδοσφαιριστές – προπονητές – εκπροσώπους τους και τις οµάδες καθώς και τον καθορισµό του 
τιµήµατος και της χρονικής διάρκειας των συµβολαίων. 

 

 

1.5.2 Κανονισµός Προµηθειών 

∆εν υπήρχε εγκεκριµένος κανονισµός για την ανάθεση προµηθειών - υπηρεσιών και τη σύναψη 
και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων. Για την σύναψη των συµβάσεων ανεξαρτήτως ποσού 
δεν διεξάγονταν µειοδοτικοί διαγωνισµοί και πραγµατοποιούταν απευθείας αναθέσεις µε 
συνέπεια να µην είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε ότι οι συναφθείσες συµβάσεις ήταν οι 
πλέον συµφέρουσες για την ΑΕΚ ΠΑΕ. 

 

 

1.5.3 ∆ιασφαλίσεις Μηχανογραφικού Συστήµατος 

Από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν επίπεδα – δικλείδες ασφαλείας στην 
µηχανογραφική εφαρµογή µε την οποία καταγράφονται τα οικονοµικά δεδοµένα και όλοι οι 
χρήστες ανεξαρτήτου επιπέδου ευθύνης είχαν την πρόσβαση στα στοιχεία του µηχανογραφικού 
συστήµατος. 

 

 

1.5.4 Αρχειοθέτηση – Φύλαξη Παραστατικών Συναλλαγών 

Στη διάρκεια του ελέγχου µας διαπιστώθηκε ότι σε πληθώρα περιπτώσεων το σύστηµα της 
ορθής φύλαξης και αρχειοθέτησης των παραστατικών συναλλαγών παρουσίαζε σηµαντικές 
ελλείψεις. Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν έχει 
διαφυλάξει το σύνολο των λογιστικών καρτελών του αναλυτικού καθολικού των χρήσεων λήξης 
30.06.2005 και 30.06.2006 µε συνέπεια ο έλεγχός µας στις ανωτέρω χρήσεις να υπόκειται σε 
πληθώρα περιορισµών.  

Επίσης σε πληθώρα περιπτώσεων δεν µας παραδόθηκαν δικαιολογητικά πρωτογενών 
λογιστικών εγγραφών µε συνέπεια να µην είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε τις καταβολές 
δόσεων και λοιπών αµοιβών στους δικαιούχους ποδοσφαιριστές, προπονητές, managers και 
οµάδες. 
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1.5.5 Προβλέψεις για Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

Η ∆ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ κατά πάγια τακτική δεν διενεργούσε προβλέψεις για αποζηµιώσεις 
προσωπικού και λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Συνεπώς είναι πιθανό να προκύψουν 
πρόσθετες υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες ανάγονται στην ελεγχόµενη περίοδο αλλά δεν 
έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία και δεν είναι εφικτό να ελεγχθούν. 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί µε τακτικό φορολογικό έλεγχο από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές 
από την χρήση λήξης 30.06.2003 έως και την 30.06.2009. ∆εν αποτελούσε αντικείµενο της 
εντολής µας ο προσδιορισµός τυχόν φόρων και προσαυξήσεων. Στα λογιστικά βιβλία της 
εταιρείας δεν έχει διενεργηθεί ουδεµία πρόβλεψη για υποχρεώσεις που ενδέχεται να 
προκύψουν. 

Στο Παράρτηµα ΙΙΙ παρατίθεται πίνακας των ενδεχόµενων υποχρεώσεων από δικαστικές 
υποθέσεις για τις οποίες έως και την 30.06.2009 δεν είχε διενεργηθεί ουδεµία πρόβλεψη στα 
λογιστικά βιβλία. 
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2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  

 

Για τους σκοπούς της εργασίας µας τα ευρήµατα του ελέγχου οµαδοποιήθηκαν στις κάτωθι 
κατηγορίες λογαριασµών: 

� Έξοδα Εγκατάστασης – Ασώµατες Ακινητοποιήσεις: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται 
το κόστος κτήσης των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών και του προπονητικού team καθώς 
επίσης οι αµοιβές των managers και των οµάδων.  

� Απαιτήσεις: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις της ΑΕΚ ΠΑΕ στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων της. 

� Υποχρεώσεις: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι υποχρεώσεις της ΑΕΚ ΠΑΕ στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων της 

� Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα υπόλοιπα του ταµείου και 
των τραπεζικών καταθέσεων της εταιρείας.  

� Οργανικά Έξοδα και Έσοδα: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα λειτουργικά έσοδα 
της εταιρείας και τα λειτουργικά έξοδα όπως οι αµοιβές προσωπικού, οι αµοιβές τρίτων, 
ενοίκια, έξοδα ταξιδίων, έξοδα αγώνων κλπ. 

� Ανόργανα Έξοδα - Έσοδα: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα µη λειτουργικά έσοδα 
και έξοδα της εταιρείας όπως τα φορολογικά πρόστιµα και οι προσαυξήσεις φόρων και 
ασφαλιστικών οργανισµών καθώς επίσης και κάθε άλλη δαπάνη που έχει χαρακτηρισθεί ως 
µη οργανική από την εκάστοτε ∆ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ. 

Επισηµαίνεται ότι σε πληθώρα περιπτώσεων, ο έλεγχός µας δεν περιορίσθηκε στις ανωτέρω 
κατηγορίες λογαριασµών, αλλά όπου κρίθηκε ελεγκτικά απαραίτητο, ο έλεγχος επεκτάθηκε και 
σε αντισυµβαλλόµενους λογαριασµούς όπως είναι αυτοί των εσόδων και υποχρεώσεων. 
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3. ΈΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Οι λογαριασµοί «Έξοδα Εγκατάστασης» και «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις» περιλαµβάνουν τα 
έξοδα µεταγραφών και ανανεώσεων των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών, προπονητών και 
λοιπά έξοδα που σχετίζονται µε τη λειτουργία του αγωνιστικού τµήµατος. 
 

3.1 ∆ιαδικασία Μεταγραφών 

Όπως προαναφέρθηκε οι µεταγραφές των ποδοσφαιριστών και η σύναψη συµφωνιών µε 
προπονητές ήταν αποκλειστική αρµοδιότητα του εκάστοτε Προέδρου και ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου της ΑΕΚ ΠΑΕ.  

Η διαδικασία µε την οποία οι εκάστοτε Πρόεδροι και ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι της ΑΕΚ ΠΑΕ 
διαπραγµατευόταν µε τους ποδοσφαιριστές – προπονητές – εκπροσώπους τους και τις οµάδες 
καθώς και ο καθορισµός του τιµήµατος και της χρονικής διάρκειας των συµβολαίων, δεν 
καταγράφεται και δεν καταχωρείτε στο σύνολό της στην επίσηµη αλληλογραφία της ΑΕΚ ΠΑΕ. 

Τα πρόσωπα τα οποία στις υπό έλεγχο χρήσεις είχαν εξουσιοδοτηθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, για να δεσµεύουν την ΑΕΚ ΠΑΕ καθώς και οι περιορισµοί τους αναφέρονται 
αναλυτικά στην παράγραφο 1.4. 

 

Παρατηρήσεις Ελέγχου 

Η εταιρεία δεν εφαρµόζει σε όλες τις περιπτώσεις τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.6 του 
Ν.∆.2238/94 για τις αποζηµιώσεις ή τα δικαιώµατα που καταβάλλει σε αλλοδαπές επιχειρήσεις 
που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής 
που δεν ασκούν επάγγελµα ή επιχείρηση στην Ελλάδα. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι µέρος των 
εξοφλήσεων των αποζηµιώσεων σε αλλοδαπά αθλητικά σωµατεία ή σε τρίτα πρόσωπα για την 
µεταβίβαση του δικαιώµατος χρήσης αλλοδαπών ποδοσφαιριστών δεν διενεργούνταν µε 
εµβάσµατα µέσω τραπεζικών λογαριασµών. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τις ελεγκτικές 
διαδικασίες διότι δεν είναι σε κάθε περίπτωση εφικτή η εξακρίβωση της ταυτότητας των 
δικαιούχων των πληρωµών.  

Επιπρόσθετα, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν διενεργήθηκε, όπου προβλέπεται από τις συµβάσεις 
αποφυγής διπλής φορολογίας, η προβλεπόµενη παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

 

 

3.2 Αθλητικό Τµήµα 

Η ΑΕΚ ΠΑΕ για την περίοδο του ελέγχου ήτοι από την 1.7.2004 έως και 30.6.2009 και σύµφωνα 
µε τα λογιστικά της βιβλία πραγµατοποίησε ανά χρήση συγκεντρωτικά τις κάτωθι µεταγραφές 
ποδοσφαιριστών και συνεργασίες µε τεχνικούς: 

 

Κατηγορίες  2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Ποδοσφαιριστές  16 16 13 19 14 

Τεχνικοί / λοιποί 7 7 2 0 9 

Τεχνικοί Ακαδηµιών  7 0 2 2 0 

Σύνολα 30 23 17 21 23 

 

Τα συµβόλαια που έχει συνάψει η ΑΕΚ ΠΑΕ µε ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δεν 
συµπεριλαµβάνονται στον ανωτέρω πίνακα διότι δεν προβλέπουν αµοιβή για την υπογραφή τους  
και ως εκ τούτου δεν είχαν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία. 
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Από τον έλεγχο που διενεργήσαµε στο αρχείο συµβολαίων ποδοσφαιριστών και τεχνικών της 
νοµικής υπηρεσίας της ΑΕΚ ΠΑΕ περιήλθαν σε γνώση µας τα κάτωθι συµβόλαια µηδενικής αξίας: 

 
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Ι. ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ Β. ΒΑΛΙΑΝΟΣ Τ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ X. ΤΡΙΨΑΣ   
Ν. ΚΑΛΤΣΑΣ Α. ΛΥΚΟΥΡΗΣ Γ. ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ Ε. ΙΑΤΡΟΥ 
Ι. ΚΟΥΡΤΖΙ∆ΗΣ  Ξ. ΠΑΝΟΥ Θ. ΤΣΙΤΟΦΩΤΟΣ  
Β. ΧΑΡΙΣΗΣ  Ν. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ Μ. ΤΣΑΜΟΥΡΛΙ∆ΗΣ  
Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ    Π. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ  
Χ. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ   Χ. ΒΑΡΣΑΜΑΣ  

 

Επισηµαίνουµε ότι δεν περιήλθε σε γνώση µας ο τρόπος και η διαδικασία διαχείρισης των 
συµβολαίων µηδενικής αξίας, το προσδοκώµενο όφελος από την σύναψη και την λύση ενός 
τέτοιου συµβολαίου καθώς και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων για την σύναψη αυτών των 
συµβολαίων. 

 

 

3.3 Έλεγχος Συµβολαίων Ποδοσφαιρικού Τµήµατος   

Ο έλεγχος των συµβολαίων ποδοσφαιριστών, προπονητών, προπονητών ακαδηµιών, 
ποδοσφαιρικών οµάδων και managers πραγµατοποιήθηκε από τα συµβόλαια και τα 
συµφωνητικά που µας παρέδωσε το Νοµικό και Οικονοµικό Τµήµα της ΑΕΚ ΠΑΕ. Επισηµαίνεται 
ότι τα ανωτέρω τµήµατα δεν µας χορήγησαν υπογεγραµµένη λίστα συµβολαίων ανά χρήση στην 
οποία να βεβαιώνεται ότι µας παραδόθηκαν για όλες τις ελεγχόµενες χρήσεις όλα τα συµβόλαια 
και τα συµφωνητικά του αγωνιστικού τµήµατος.  

Επίσης τα συµφωνητικά του αγωνιστικού τµήµατος δεν λαµβάνουν αριθµό πρωτοκόλλου και δεν 
αρχειοθετούνται στην αλληλογραφία της ΑΕΚ ΠΑΕ κατά την αποστολή τους προς επικύρωση στην 
ΕΠΑΕ αρχικά και στην SUPER LEAGUE στην συνέχεια.  

Συνεπώς ο έλεγχος περιορίσθηκε στην συµφωνία των λογαριασµών των ποδοσφαιριστών, 
προπονητών και εξόδων µεταγραφών που καταχωρούνται στους λογαριασµούς του παγίου 
ενεργητικού των οικονοµικών καταστάσεων «Β4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» και «Γ.Ι.6 Έξοδα 
µεταγραφών και ανανεώσεων συµβολαίων ποδοσφαιριστών».  



  
 

     ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ∆ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/2005 – 30/06/2009 17 

Α /Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥ ΜΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΥ ΜΒΟΛΑ ΙΟΥ

ΛΗΞΗ 

ΣΥ ΜΒΟΛΑ ΙΟΥ

∆ΙΑ ΚΟΠΗ 

ΣΥ ΜΒΟΛΑ ΙΟΥ
ΣΥ Μ/Χ ΕΣ

Α ΞΙΑ  

ΣΥ ΜΒΟΛΑ ΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟ∆ΟΣΦΑ ΙΡΙΣΤΕΣ

1 ΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14/7/2003 30/6/2007 20/7/2004 0 3.299.492,39 0,00

2 ΤΣΑΡΤΑΣ ή ΤΣΕΡΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19/7/2000 30/6/2003 15/6/2004 0 3.260.829,25 0,00

3 ΚΑΣΑΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 9/8/2001 30/6/2006 23/8/2004 0 2.234.545,35 0,00

4 ΚΑΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4/1/2004 30/6/2007 27/7/2004 0 1.903.553,30 0,00

5 ΟΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4/7/2003 30/6/2005 2/8/2004 0 1.713.197,97 0,00

6 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/7/2004 30/6/2007 7/7/2008 43 1.713.197,96 571.065,99

7 ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3/8/2004 30/6/2007 22/6/2006 41 1.713.197,96 571.065,99

8 ΝΑΛΙΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 30/7/2003 30/6/2007 20/7/2004 0 1.649.746,19 0,00

9 VLADIMIR IV IC 1/1/2005 31/12/2007 9/8/2007 23 1.351.522,83 225.253,81

10 ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 4/7/2003 30/6/2006 13/7/2004 0 1.275.380,71 0,00

11 JULIO  CESAR DA SI LVA E SOUZA 17/1/2005 31/12/2009 19/5/2008 19 878.172,58 87.817,26

12 ΓΕΩΡΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/7/2004 30/6/2008 9 847.715,72 211.928,93

13 ΜΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 31/7/2003 30/6/2007 30/6/2007 29 761.421,32 190.355,33

14 ILIA IV IC 20/7/2004 30/6/2009 28/7/2004 0 761.421,30 152.284,26

15 ΜΑΛΠΑΣΑ ΝΙΚΟΛΑ 1/1/2005 30/6/2007 15/5/2006 17 706.218,26 176.554,57

16 ΧΙΩΤΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1/7/2002 30/6/2005 30/6/2007 26 688.750,00 229.583,33

17 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18/1/2005 31/12/2007 6/7/2005 3 659.263,95 109.877,33

18 KREEK MICHEL 1/7/2002 30/6/2005 16/6/2004 0 634.517,76 0,00

19 ΜΙΛΕΝ ΠΕΤΚΩΦ 27/7/2004 30/6/2006 2/6/2005 25 532.994,91 266.497,46

20 KOFI  AMPONSAH 22/7/2004 30/6/2006 12/1/2005 10 507.614,21 126.903,55

21 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27/7/2004 30/6/2008 30/6/2008 23 507.614,21 126.903,55

22 ΜΠΟΡΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4/7/2003 30/6/2005 29/7/2004 0 507.614,21 0,00

23 ΙΒΑΝ ΡΟΥΣΕΦ 27/7/2004 30/6/2008 30/6/2005 14 482.233,50 120.558,38

24 ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 30/7/2004 30/6/2007 26/7/2006 36 450.507,61 150.169,20

25 ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27/7/2004 30/6/2007 6/7/2006 37 444.162,42 148.054,14

26 ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 27/7/2004 30/6/2006 6/6/2007 18 393.401,01 196.700,51

27 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 1/1/2005 31/12/2009 18/6/2007 16 380.710,66 38.071,07

28 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 27/7/2004 30/6/2007 30/6/2007 18 342.639,58 114.213,19

29 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 9/8/2001 30/6/2005 8/7/2004 0 279.318,16 0,00

30 ASSUNSAO  DA SILVA PAULO  2/8/2004 30/6/2005 30/6/2005 36 257.614,21 257.614,21

31 ΣΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 5/8/2002 30/6/2007 25/8/2005 9 251.002,53 50.200,51

32 ΜΑΛΑ∆ΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4/7/2003 30/6/2007 25/2/2004 0 220.000,00 0,00

33 ΚΑΠΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 8/8/2001 30/6/2005 13/1/2005 1 215.854,78 26.981,85

34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 27/7/2004 30/6/2005 30/6/2005 33 190.355,32 190.355,32

35 SOARES ALEXANDRE 28/7/2004 30/6/2005 30/6/2006 39 152.284,26 152.284,26

36 REGUFE ALVES BRUNO EDUARDO 2/8/2004 30/6/2005 30/6/2005 42 149.746,18 149.746,18

37 ΜΑΪΣΤΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 31/7/2004 30/6/2007 25/1/2005 1 129.441,61 21.573,60

38 ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30/7/2004 30/6/2005 30/6/2005 29 126.903,55 126.903,55

39 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 29/7/2004 30/6/2005 30/6/2005 21 108.747,80 108.747,80

40 ΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/7/2002 30/6/2005 30/6/2005 0 82.181,20 27.393,73

41 ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/7/2004 30/6/2009 4/7/2005 0 63.451,77 12.690,35

42 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2/8/2004 30/6/2009 30/6/2008 0 63.451,77 12.690,35

43 ΣΤΕΡΓΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31/7/2004 30/6/2009 30/6/2008 0 63.451,77 12.690,35

44 ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30/7/2004 30/6/2008 1/7/2005 4 50.761,41 12.690,35

45 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/7/2004 30/6/2005 30/6/2005 0 50.761,41 0,00

46 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 29/7/2004 30/6/2006 4/2/2005 0 50.761,41 12.690,35

47 ΤΟΣΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 31/7/2004 30/6/2007 6/6/2005 12 38.071,06 12.690,35

48 ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28/1/2005 31/12/2007 18/7/2007 0 20.050,75 6.683,58

49 POPOV GORAN 9/1/2004 31/12/2004 30/6/2004 0 12.690,36 0,00

50 ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2/1/2002 31/12/2006 1/7/2004 0 1.467,35 0,00

ΣΥ ΝΟΛΟ 33.180.005,78 5.008.484,53

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑ Ι ΤΕΧ ΝΙΚΟΙ

1 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΜΑΝΟΥΕΛ ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ ΣΑΝΤΟΣ 16/7/2004 30/6/2006 9/5/2006 1.142.131,97 571.065,99

2 ΤΟΝΙ ΣΑΒΕΒΣΚΙ ΤΟΥ ΓΚΟΡΓΚΙ 23/8/2004 30/6/2008 659.898,43 164.974,61

3 JASMINKO  VELIC 16/7/2004 30/6/2006 21/7/2005 215.736,03 107.868,02

4 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/11/2004 30/9/2008 179.695,42 44.923,86

5 JORGE MANUEL CAETANO DO  ROSARIO 16/7/2004 30/6/2006 9/5/2006 164.974,61 82.487,31

6 ΜΠΛΕΝΤΑΡ ΚΟΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1/9/2004 30/8/2006 30/8/2006 76.142,12 38.071,06

7 ΚΕΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20/7/2004 30/6/2005 30/6/2005 60.913,70 60.913,70

8 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/11/2004 30/10/2006 30/6/2006 45.685,28 22.842,64

9 SLOBOTAN SUJICA (MILAN) 20/7/2004 30/6/2005 30/6/2005 38.071,07 38.071,07

10 ΜΗΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1/7/2004 30/6/2005 30/6/2005 38.071,06 38.071,06

11 ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21/7/2004 31/5/2005 31/5/2005 18.401,00 18.401,00

12 ΚΟΠΙΤΣΗΣ ΧΑΡΗΣ 1/11/2004 31/5/2005 31/5/2005 4.441,61 4.441,61

 

3.3.1 Χρήση Λήξης 30.06.2005 

Τα βασικά δεδοµένα των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών, προπονητών, managers και οµάδων  
όπως προκύπτουν από τη συµφωνία τους µε τα ισοζύγια της Γενικής Λογιστικής απεικονίζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΥΜ/ΧΕΣ

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ

1 ΠΑΕ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ  (ΜΟΡΑΣ) 30/7/2003 260.000,00 65.000,00

2 UDINESE CALCIO (ΝΑΛΙΤΖΗΣ) 18/7/2003 200.000,00 120.000,00

3 ΠΑΕ ΟΦΗ (SOARES ALEXANDER) 3/6/2005 150.000,00 0,00

4 GIL VICENTE FUTEBOL CLUBE(CEZAR) 17/1/2005 100.000,00 10.000,00

5 ΑΘΛΗΤ.ΕΝΩΣΗ ΛΕΜΕΣΣΟΥ (ΚΡΑΣΣΑΣ) 10/8/2004 80.000,00 59.000,00

6 ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΑΕ (ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ) 1/1/2005 60.000,00 3.000,00

7 ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ) 31/5/2005 50.000,00 1.180,00

8 BELASCA ΟΜΑ∆Α (POPOV) 9/1/2004 40.000,00 32.000,00

9 TAOAO ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ (ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ) 31/1/2005 15.000,00 362,00

10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (ΚΑΛΤΣΑΣ) 5.000,00 500,00

11 ΑΗΤΤΗΤΟΣ (ΧΑΡΙΣΗΣ) 3.000,00 213,00

ΣΥΝΟΛΟ 963.000,00 291.255,00

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

1 ALBIREX VENTURE LTD (ΚΑΨΗΣ) 9/8/2004 900.000,00 900.000,00

2 PRESOR CORPORATION (ΜΠΟΤΟΣ) 500.000,00 400.000,00

3 LATIN SPORTS SA (ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΤΡΑΥΛΟΣ -ΚΑΨΗΣ) 9/8/2004 380.000,00 380.000,00

4 ΜΠΟΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ( ΟΚΚΑΣ PRESOR) 350.000,00 280.000,00

5 ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ (ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ) 31/7/2003 50.250,00 45.000,00

6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (CESAR) 17/1/2005 17.000,00 1.700,00

7 DELLISANTI LORENTZO 10.000,00 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.207.250,00 2.016.700,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.003.301,30 8.517.454,66  

 

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2004/2005 το κόστος κτήσης των ποδοσφαιριστών και τεχνικών 
της ΑΕΚ ΠΑΕ ανήρχετο συνολικά στο ποσό των € 6,2 εκ. και η αναλογία του κόστους κτήσης των 
ποδοσφαιριστών από ποδοσφαιρικές οµάδες και διαµεσολαβητές ανήλθε στο ποσό των € 2,3 εκ. 
διαµορφώνοντας το συνολικό κόστος του αγωνιστικού τµήµατος της ΑΕΚ ΠΑΕ στο ποσό των  
€ 8,5 εκ όπως απεικονίζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι στα λογιστικά βιβλία της περιόδου 1/7/2004 έως 
30/6/2005 λογίσθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις στους λογαριασµούς των ποδοσφαιριστών και 
µειωµένες αποσβέσεις στα αναλογούντα έξοδα µεταγραφών µε συνέπεια να προκύψει θετική 
διαφορά σε όφελος των αποτελεσµάτων ποσού € 920 χιλ. όπως απεικονίζεται στον πίνακα που 
ακολουθεί:  
 

 

 

 

 

 
 
 

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2004/2005 η ΑΕΚ ΠΑΕ σύναψε συµφωνίες ποσού € 1.882.000 µε 
ποδοσφαιρικές οµάδες και διαµεσολαβητές για αγορές δικαιωµάτων ποδοσφαιριστών.  

 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
Ετήσιο κόστος κτήσης 
ποδοσφαιριστών/προπονητών 

6.209.499,66 7.174.960,23 -965.460,57 

Αναλογία χρήσης κόστους 
αγοράς 

2.307.955,00 422.456,00 1.885.499,00 

Σύνολα  8.517.454,66 7.597.416,23 920.038,43 
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Παρατηρήσεις Ελέγχου χρήσης λήξης 30.06.2005 

Μεταγραφή ποδοσφαιριστή Μιχάλη Καψή 

o Στις 26/7/2004 η ΑΕΚ ΠΑΕ προχώρησε στην πώληση του ποδοσφαιριστή Μιχάλη Καψή στην 
οµάδα «FC Girondins de Bordeaux» (ΜΠΟΡΝΤΩ) έναντι του ποσού των € 1.780.000. 

Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασµό Νο. 101-03-0006405 της ΑΕΚ 
ΠΑΕ που τηρείται στην Aspis Bank στις 4/8/2004. 

Το συµβόλαιο του κ. Μ. Καψή είχε λυθεί µε την από 6/7/2004 απόφαση Νο.635/2004 της 
ΕΠΑΕ ΕΕΟ∆ΕΠ και του είχε επιδικασθεί το ποσό των € 290.117,50 το οποίο δεν γνωρίζουµε 
εάν και πως καταβλήθηκε διότι όπως έχει ήδη προαναφερθεί, δεν µας έχουν δοθεί τα 
αναλυτικά καθολικά των λογαριασµών της χρήσης λήξης 30/6/2005. 

Στα αρχεία συµβολαίων περιλαµβάνεται επιστολή του τότε Προέδρου και ∆ιευθύνοντα 
Συµβούλου κ. ∆ηµητρέλου στον manager κ. Τραυλό και στον κ. Καψή υπογεγραµµένη 
µέσω φαξ, για τους οικονοµικούς όρους της µεταγραφής του ποδοσφαιριστή. ∆εν 
γνωρίζουµε εάν η συγκεκριµένη επιστολή προηγείται χρονικά της σύνταξης του 
συµβολαίου πώλησης.  

Σύµφωνα µε την ως άνω επιστολή από το συνολικό ποσό των € 1.780.000 που λαµβάνει η 
ΑΕΚ ΠΑΕ θα καταβληθεί:  

- ποσό € 900.000 στον ποδοσφαιριστή,  

- ποσό € 380.000 προµήθεια στον µάνατζερ κ. A. Τραυλό, και 

- ποσό € 500.000 θα είναι το έσοδο της ΑΕΚ ΠΑΕ. 

Οι ανωτέρω όροι δεν συµπεριλαµβάνονται στο συµβόλαιο πώλησης του ποδοσφαιριστή 
µε την οµάδα FC Girondins de Bordeaux (ΜΠΟΡΝΤΩ). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από το συνολικό έσοδο της µεταγραφής ποσού  
€ 1.780.000 του ποδοσφαιριστή M. Καψή στην «ΜΠΟΡΝΤΩ», η ΑΕΚ ΠΑΕ έλαβε τελικά µόνο 
το ποσό των € 500.000, ο ποδοσφαιριστής µε το τιµολόγιο της εταιρείας ALBIREX VENTURE 
LTD το ποσό των € 900.000 και ο µάνατζερ κ. Τραυλός µε το τιµολόγιο της εταιρείας LATIN 
SPORTS SA το ποσό των € 380.000. 

Η ΑΕΚ ΠΑΕ µε επιστολή της στην Aspis Bank, η οποία φέρει υπογραφή του κ. Ρόκκα, δίνει 
εντολή για την έκδοση 2 τραπεζικών επιταγών και συγκεκριµένα:  

α) της επιταγής Νο. 00153063-1 ποσού € 900.000 σε διαταγή της εταιρείας «ALBIREX 
VENTURE LTD» µε έδρα τα BRITISH VIRGIN ISLANDS προς εξόφληση ισόποσου τιµολογίου, 
την οποία παρέλαβε ο κ. Άνθιµος Καψής µε το Πινάκιο παράδοσης αξιογράφων Νο.166/9-
8-2004 και, 

β) της επιταγής Νο. 00153062-3/9-8-2004 ποσού € 380.000 σε διαταγή της εταιρείας 
«LATIN SPORTS SA» µε έδρα στην Lima Peru προς εξόφληση ισόποσου τιµολογίου, την 
οποία παρέλαβε ο κ. Άγγελος Τραυλός µε το Πινάκιο παράδοσης αξιογράφων Νο.167/9-8-
2004.  

Οι ανωτέρω εταιρείες συνδέονται µε τον ποδοσφαιριστή Μ. Καψή και τον manager κ. 
Τραυλό µόνο µε τα καταβληθέντα ποσά.  

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2238/94, η 
προβλεπόµενη διαδικασία για την εξόφληση των ανωτέρω τιµολογίων είναι η καταβολή 
µέσω τραπεζικών εµβασµάτων αφού προσκοµισθούν οι δηλώσεις απόδοσης 
παρακρατούµενων φόρων και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας των 
ανωτέρω εταιρειών. Η προβλεπόµενη διαδικασία δεν τηρήθηκε και απλώς όπως 
προαναφέρθηκε καταβλήθηκαν οι επιταγές στα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Τραυλό και Καψή. 
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Επίσης στον λογαριασµό της εταιρείας «LATIN SPORTS SA» η οποία συνδέεται µε τον κ. Α. 
Τραυλό καταχωρήθηκε πρόσθετο ποσό € 93.150 χωρίς να µας έχει παραδοθεί συµφωνητικό 
συνεργασίας και σχετικό παραστατικό. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού 
πραγµατοποιήθηκε µε δύο επιταγές της Aspis Bank µε αριθµούς 10833171/7 και 
11306695/3 αξίας € 46.575,00 έκαστη.   

 

Μεταγραφή ποδοσφαιριστή Ιωάννη Οκκά – Εταιρεία PRESOR CORPORATION LTD 

o Από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι στην χρήση 01.07.2004-30.06.2005 στα λογιστικά 
βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ περιλαµβάνεται υποχρέωση η οποία προέρχεται από την προηγούµενη 
χρήση ποσού € 350.000 προς την εταιρεία «PRESOR CORPORATION LTD» ως αµοιβή 
διαµεσολάβησης για την υπογραφή του συµβολαίου του ποδοσφαιριστή Ιωάννη Οκκά.   

Στα αρχεία συµβολαίων και συµφωνητικών της εταιρείας περιέχεται ιδιωτικό συµφωνητικό 
µε ηµεροµηνία 4/7/2003 µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον 
Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. κ. Πέτρο Στάθη και του κ. Κωνσταντίνου Μπότου manager 
ποδοσφαιριστών της FIFA (αρ. άδειας 0041) σύµφωνα µε το οποίο ο manager δικαιούται να 
λάβει το ποσό των € 250.000 ως αµοιβή για την εκπροσώπηση του ποδοσφαιριστή Ιωάννη 
Οκκά κατά τη σύναψη του συµβολαίου του µε την ΑΕΚ ΠΑΕ. 

Επιπρόσθετα, στο ανωτέρω ιδιωτικό συµφωνητικό αναφέρεται ότι το ποσό των € 250.000 
θα τιµολογηθεί καθαρό από φόρους από την Κυπριακή εταιρεία «PRESOR CORPORATION 
LTD». 

Επισηµαίνεται ότι το εν λόγω συµφωνητικό µε ηµεροµηνία 4/7/2003 φέρει µόνο υπογραφή 
και σφραγίδα του manager κ. Κ. Μπότου. 

Από τα αρχεία συµβολαίων και συµφωνητικών της εταιρείας περιήλθε σε γνώση µας 
επικυρωµένο ακριβές αντίγραφο µε ηµεροµηνία 15/2/2006 συµφωνητικό που είχε 
συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα µε ηµεροµηνία 5/7/2003 µεταξύ του κ. Κ. Μπότου νόµιµου 
εκπροσώπου της «PRESOR CORPORATION LTD» και της ΑΕΚ ΠΑΕ µε το οποίο η τελευταία 
συµφωνεί να καταβάλλει έως την 30/5/2004 στον κ. Κ. Μπότο το καθαρό ποσό των  
€ 350.000 ως αµοιβή διαπραγµάτευσης για την µεταγραφή του ποδοσφαιριστή Ι. Οκκά. 

Το συµφωνητικό αυτό σε αντίθεση µε το ιδιωτικό συµφωνητικό της προηγούµενης ηµέρας 
που προέβλεπε χαµηλότερη αµοιβή ποσού € 100.000 για τις ίδιες υπηρεσίες, φέρει 
υπογραφή και σφραγίδα της ΑΕΚ ΠΑΕ και του κ. Κ. Μπότου.  

Η ΑΕΚ ΠΑΕ παρέλαβε στις 22/11/2005 επιστολή της «PRESOR CORPORATION LTD» (αρ. 
πρωτοκόλλου 16712), στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής κ. Κ. Μπότος γνωστοποιεί 
στην ΑΕΚ ΠΑΕ την πρόθεσή του για τη φιλική ρύθµιση της απαίτησης της «PRESOR 
CORPORATION LTD» από την διαµεσολάβησή της στην µεταγραφή του κ. Ι. Οκκά για το 
τιµολογηθέν ποσό € 320.000. 

Από τα δύο προαναφερθέντα συµφωνητικά και την επιστολή της «PRESOR CORPORATION 
LTD» προκύπτουν διαφορετικά δεδοµένα αναφορικά µε το κόστος διαµεσολάβησης για τη 
σύναψη του συµβολαίου στις 4/7/2003 µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και του ποδοσφαιριστή Ι. 
Οκκά. 

Συγκεκριµένα, στα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ εµφανίζεται υποχρέωση εξ απογραφής 
ποσού € 350.000, το υπογεγραµµένο µόνο από τον κ. Κ. Μπότο ιδιωτικό συµφωνητικό της 
4/7/2003 προβλέπει αµοιβή ποσού € 250.000, το υπογεγραµµένο και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη συνταχθέν στην αγγλική γλώσσα συµφωνητικό της 5/7/2003 
προβλέπει αµοιβή € 350.000 ενώ η επιστολή του κ. Μπότου ως εκπροσώπου της εταιρείας 
«PRESOR CORPORATION LTD» αναφέρει ότι έχει εκδοθεί τιµολόγιο για τις συγκεκριµένες 
υπηρεσίες ποσού € 320.000. 

Στις 13.4.2006 η ΑΕΚ ΠΑΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. Θ. Νικολαϊδη και η εταιρία «PRESOR 
CORPORATION LTD» που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κ. Μπότο συµφώνησαν µε συµβιβασµό 
να καταβάλει η ΑΕΚ ΠΑΕ το ποσό των € 180.000 έναντι της ανωτέρω οφειλής.  
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Το ποσό καταβλήθηκε σε τρεις δόσεις ως εξής: 1) επιταγή αρ.11176773-3 ποσού € 70.000 
λήξεως 15/4/2006, 2) επιταγή αρ.11176775-0 ποσού € 55.000 λήξεως 28/2/2007 και 3) 
επιταγή αρ.11176774-1 ποσού € 55.000 λήξεως 31/10/2006 σε διαταγή κ. Κωνσταντίνου 
Μπότου. 

Επιπρόσθετα από τα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ προκύπτει ότι στην προγενέστερη 
χρήση λήξης 30.06.2004 είχε καταβληθεί στην εταιρεία «PRESOR CORPORATION LTD» το 
ποσό των € 500.000 το οποίο δεν είµαστε σε θέση να βεβαιώσουµε σε τι είδος συναλλαγή – 
υπηρεσιών αναφέρεται.  

Στην χρήση λήξης 30.06.2006 οι ανωτέρω λογιστικοί λογαριασµοί παρουσιάζουν µηδενικό 
υπόλοιπο και δεδοµένου ότι δεν µας έχουν παραδοθεί αναλυτικά ηµερολόγια εγγραφών 
για αυτή τη χρήση δεν γνωρίζουµε τον διενεργηθέντα λογιστικό χειρισµό. 

Επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας δεν µας επιδόθηκαν τα παραστατικά 
της «PRESOR CORPORATION LTD» ή του κ. Κ. Μπότου για τις συναλλαγές αυτές. 

Μεταγραφή ποδοσφαιριστή Ασηµάκη Κρασσά 

o Στα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ έχει καταχωρηθεί ως συνολικό κόστος µεταγραφής του 
ποδοσφαιριστή Ασηµάκη Κρασσά από την «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ» το ποσό των  
€ 177.000. Σύµφωνα µε έγγραφη βεβαίωση του κ. Έλληνα Κλεάνθη Προέδρου του 
σωµατείου ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ τα δικαιώµατα του ποδοσφαιριστή απέκτησε έναντι ποσού  
€ 80.000 για λογαριασµό της ΑΕΚ ΠΑΕ ο manager κ. Αγαθοκλής Αγαθοκλέους στο οποίον µε 
ιδιωτικό συµφωνητικό, συµφωνήθηκε να καταβληθεί για την ανωτέρω υπηρεσία, αµοιβή 
ποσού € 24.000. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω το κόστος της µεταγραφής ανέρχεται σε € 104.000 και δεν έχουµε 
λάβει παραστατικά ούτε µας έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες για τυχόν πρόσθετες 
αµοιβές ύψους € 73.000 προκειµένου να επιβεβαιώσουµε το κόστος µεταγραφής που 
καταχωρήθηκε στα λογιστικά βιβλία ποσού € 177.000.    

Μεταγραφή ποδοσφαιριστή Kreek Michel 

o Στις 20/7/2004 η ΑΕΚ ΠΑΕ ήρθε σε συµφωνία διακανονισµού του χρέους της προς τον 
ποδοσφαιριστή Kreek Michel και συµφώνησαν να του καταβληθεί το ποσό των € 285.000 
σε δύο δόσεις και ο ποδοσφαιριστής να αποσύρει την προσφυγή του στα αρµόδια όργανα 
της FIFA.  

Μεταγραφή ποδοσφαιριστή Eric Rabesandratana 

o Στις 18/12/2004 η ΑΕΚ ΠΑΕ καταδικάσθηκε από τα αρµόδια όργανα της FIFA για το χρέος 
της προς τον ποδοσφαιριστή Eric Rabesandratana και υποχρεώθηκε να του καταβάλλει το 
ποσό των $ 400.000 σε δέκα (10) µηνιαίες δόσεις. Τα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ στις 
30/6/2004 απεικόνιζαν οφειλές προς τον ποδοσφαιριστή ποσού € 156.698,48.  

 

Για την χρήση 2004/2005 δεν µας παραδόθηκαν τα συµφωνητικά για τους παρακάτω 
λογαριασµούς που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία και αφορούν το αγωνιστικό τµήµα 
της ΑΕΚ ΠΑΕ:  

 

PRESOR CORPORATION (ΜΠΟΤΟΣ) 500.000,00 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (ΚΑΛΤΣΑΣ) 5.000,00 

LATIN SPORTS SA (ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΤΡΑΥΛΟΣ-ΚΑΨΗΣ) 380.000,00 

DELLISANTI LORENTZO 10.000,00 

ΑΗΤΤΗΤΟΣ (ΧΑΡΙΣΗΣ) 3.000,00 

ALBIREX VENTURE LTD (ΚΑΨΗΣ) 900.000,00 
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Για την χρήση 2004/2005 δεν µας παραδόθηκαν τα παραστατικά (τιµολόγια) για τους παρακάτω 
λογαριασµούς που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία και αφορούν το αγωνιστικό τµήµα 
της ΑΕΚ ΠΑΕ:  

 

ΜΠΟΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΟΚΚΑΣ PRESOR)  350.000,00 

ΠΑΕ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ (ΜΟΡΑΣ) 260.000,00 

PRESOR CORPORATION (ΜΠΟΤΟΣ) 500.000,00 

BELASCA ΟΜΑ∆Α (POPOV) 40.000,00 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (ΚΑΛΤΣΑΣ) 5.000,00 

ΑΘΛΗΤ.ΕΝΩΣΗ ΛΕΜΕΣΣΟΥ (ΚΡΑΣΣΑΣ) 177.000,00 

DELLISANTI LORENTZO 10.000,00 

GIL VICENTE FUTEBOL CLUBE (CEZAR) 100.000,00 

ΑΗΤΤΗΤΟΣ (ΧΑΡΙΣΗΣ) 3.000,00 

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ 24.000,00 
 

Οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν στην χρήση λήξης 30.06.2005 για λύσεις συµβολαίων 
ποδοσφαιριστών και προπονητών καθώς και οι καθυστερούµενες δόσεις που καταβλήθηκαν στη 
χρήση, απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ 2004/2005 

∆ικαιούχοι 

Υπόλοιπο 
δόσεων από 
ηµεροµηνία 
διακοπής 

συµβολαίου   

Οφειλές σε 
καθυστέρηση 

που 
καταβλήθηκαν 
στη χρήση  

Αποζηµιώσεις 
Σύνολο 

καταβολών* 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 928.934,01 250.369,42 0,00 250.369,42 

ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 228.426,40 176.464,63 0,00 176.464,63 

ΜΙΛΕΝ ΠΕΤΚΩΦ 266.497,46 114.213,20 0,00 114.213,20 

ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 818.527,92 530.628,17 380.710,66 911.338,83 

ΚΑΣΑΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  1.134.286,98 0,00 317.258,88 317.258,88 

ILIA IVIC  1.178.935,15 0,00 634.517,77 634.517,77 

ΙΒΑΝ ΡΟΥΣΕΦ 0,00 68.215,89 0,00 68.215,89 

ΝΑΛΙΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 975.000,00 325.000,00 55.710,66 380.710,66 

ΟΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 888.324,87 873.600,28 0,00 873.600,28 

ΜΑΛΑ∆ΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.065.989,85 203.045,69 0,00 203.045,69 

JASMINKO VELIC 107.868,02 104.923,86 0,00 104.923,86 

ΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.157.360,41 857.868,02 0,00 857.868,02 

ΤΣΑΡΤΑΣ ή ΤΣΕΡΤΣΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

0,00 1.240.560,47 0,00 1.240.560,47 

ΜΠΟΡΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0,00 329.949,24 0,00 329.949,24 

ΜΠΑΓΕΒΙΤΣ ΝΤΟΥΣΑΝ  0,00 380.710,66 0,00 380.710,66 

KREEK MICHEL  0,00 361.675,13 0,00 361.675,13 

RABESANDRATANA ERIC 0,00 294.117,65 0,00 294.117,65 

Σύνολο 9.750.151,07 6.111.342,29 1.388.197,97 7.499.540,26 

* Στο σύνολο των καταβολών περιλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις για φόρους. 

Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω καταβολές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τα λογιστικά βιβλία της 
ΑΕΚ ΠΑΕ αλλά από τα σχετικά συµφωνητικά διακανονισµών οφειλών και λύσεις συµβολαίων που 
µας παραδόθηκαν. 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΟΥ

∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΥΜ/Χ ΕΣ

ΑΞΙΑ  

ΣΥΜΒΟΛΑ ΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟ∆ΟΣΦΑ ΙΡΙΣΤΕΣ

1 ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10/8/2005 30/6/2008 22/6/2006 35 3.045.685,27 1.015.228,42

2 STEFANO SIORENTINO 7/7/2005 30/6/2010 26/7/2007 30 2.668.781,72 533.756,34

3 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/7/2004 30/6/2007 7/7/2008 34 1.713.197,96 571.065,99

4 BRUNO CIRILLO 13/7/2005 30/6/2008 30/4/2007 28 1.687.817,25 562.605,75

5 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19/1/2006 31/12/2010 30/6/2008 14 1.459.390,86 145.939,09

6 VLADIMIR IVIC 1/1/2005 31/12/2007 9/8/2007 34 1.351.522,83 450.507,61

7 ΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2008 2/7/2007 34 1.332.487,30 444.162,43

8 JULIO CESAR DA SILVA E SOUZA 17/1/2005 30/6/2008 19/5/2008 36 878.172,58 254.542,78

9 ΓΕΩΡΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/7/2004 30/6/2008 30 847.715,72 211.928,93

10 ΣΑΠΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 1/7/2005 30/6/2008 10/1/2007 15 799.492,37 266.497,46

11 ΜΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 31/7/2003 30/6/2007 30/6/2007 20 761.421,32 190.355,33

12 OLEG VENHLINSKY 6/7/2005 30/6/2007 20/6/2006 21 761.421,31 380.710,66

13 ΜΑΛΠΑΣΑ ΝΙΚΟΛΑ 1/1/2005 30/6/2007 15/5/2006 21 706.218,26 353.109,13

14 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2008 14/7/2010 35 647.208,11 215.736,04

15 ΤΡΑΪΑΝΟΣ ∆ΕΛΛΑΣ 19/9/2005 30/6/2007 23/7/2008 12 634.517,76 317.258,88

16 ΧΙΩΤΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2007 30/6/2007 10 532.994,91 266.497,46

17 ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 30/7/2004 30/6/2007 26/7/2006 5 450.507,61 150.169,20

18 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27/7/2004 30/6/2009 30/6/2008 1 431.472,07 86.294,41

19 ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 27/7/2004 30/6/2007 6/6/2007 13 393.401,01 131.133,67

20 ΚΟΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29/7/2005 30/6/2010 29/8/2008 1 393.401,01 78.680,20

21 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 1/1/2005 31/12/2009 18/6/2007 11 380.710,65 76.142,13

22 CHANKO LOUAY 2/8/2005 30/6/2008 19/7/2006 26 344.543,14 114.847,71

23 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 27/7/2004 30/6/2007 30/6/2007 0 342.639,58 0,00

24 ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/7/2005 30/6/2007 6/7/2006 21 342.639,58 171.319,79

25 ΣΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 5/8/2002 30/6/2007 25/8/2005 0 251.002,53 0,00

26 ΣΟΑΡΕΣ ΑΛΕΣΑΝΤΡ 1/7/2005 30/6/2006 15/5/2006 38 177.664,96 177.664,96

27 ΚΟΜΒΟΛΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1/7/2005 30/6/2008 24/7/2007 0 149.746,18 49.915,39

28 ΕΜΕΡΣΟΝ ΜΟΙΖΕΣ ΚΟΣΤΑ 23/1/2006 30/6/2006 30/6/2006 17 120.558,37 120.558,37

29 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1/7/2005 30/6/2008 1/7/2009 7 101.522,83 33.840,94

30 ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/7/2004 30/6/2009 4/7/2005 0 63.451,77 0,00

31 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2/8/2004 30/6/2009 30/6/2008 0 63.451,77 12.690,35

32 ΣΤΕΡΓΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31/7/2004 30/6/2009 30/6/2008 0 63.451,77 0,00

33 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2010 26/6/2008 1 63.451,77 12.690,35

34 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1/7/2005 30/6/2008 1/8/2008 2 57.108,58 19.036,19

35 ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28/1/2005 31/12/2007 18/7/2007 0 20.050,75 6.683,58

36 ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8/7/2005 30/6/2008 17/8/2006 0 15.228,42 5.076,14

37 POPOV GORAN 9/1/2004 31/12/2004 30/6/2004 0 12.690,36 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 24.066.740,24 7.426.645,68

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΙ

1 LORENTZO SERRA FERRER 7/6/2006 30/6/2008 20/2/2008 2.007.614,21 0,00

2 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΜΑΝΟΥΕΛ ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ ΣΑΝΤΟΣ 16/7/2004 30/6/2006 30/6/2006 1.142.131,97 571.065,99

3 ILIA IVIC 20/7/2004 30/6/2009 15/2/2008 761.421,30 152.284,26

4 ΤΟΝΙ ΣΑΒΕΒΣΚΙ ΤΟΥ ΓΚΟΡΓΚΙ 23/8/2004 31/8/2008 659.898,43 164.974,61

5 PEP ALOMAR SERRA 1/7/2006 30/6/2008 20/2/2008 484.771,57 0,00

6 ΓΚΕΡΑΡΝΤ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 16/11/2005 15/11/2010 24/6/2009 317.258,89 63.451,78

7 ΚΕΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 27/10/2005 30/6/2008 253.807,10 84.602,37

8 JASMINKO VELIC 16/7/2004 30/6/2006 21/7/2005 215.736,03 0,00

9 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/11/2004 30/9/2008 179.695,42 44.923,86

10 JORGE MANUEL CAETANO DO ROSARIO 16/7/2004 30/6/2006 30/6/2006 164.974,61 82.487,31

11 ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/7/2005 30/6/2007 30/6/2008 121.827,40 60.913,70

12 AROSO LOPES DA SILVA 16/7/2005 30/6/2006 30/6/2006 82.487,30 82.487,30

13 ΜΑΡΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/6/2005 30/5/2006 1/7/2009 82.081,21 82.081,21

14 JOSEP SEGURA RUIS 1/7/2006 30/6/2008 30/6/2007 78.680,20 0,00

15 ΜΠΛΕΝΤΑΡ ΚΟΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1/9/2004 30/8/2006 76.142,12 38.071,06

16 ΜΗΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2006 30/6/2006 60.913,70 60.913,70

17 SLOBOTAN SUJICA (MILAN) 20/7/2004 30/6/2006 45.685,28 45.685,28

18 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/11/2004 30/10/2006 45.685,28 22.842,64

19 RICARDO MIGUEL CANDIDO SANTO 1/7/2005 30/6/2006 30/6/2006 38.071,06 38.071,06

20 ΠΗ∆ΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2006 30/6/2006 30.456,85 30.456,85

21 ΚΟΠΙΤΣΗΣ ΧΑΡΗΣ 1/9/2005 30/6/2006 6.345,17 6.345,17

22 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/9/2005 30/6/2006 30/6/2006 6.345,17 6.345,17

23 ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1/9/2005 30/6/2006 30/6/2006 6.345,17 6.345,17

ΣΥΝΟΛΟ 6.868.375,44 1.644.348,49

 

3.3.2 Χρήση Λήξης 30.06.2006 

Τα βασικά δεδοµένα των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών, προπονητών, managers και οµάδων  
όπως προκύπτουν από τη συµφωνία τους µε τα ισοζύγια της Γενικής Λογιστικής απεικονίζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΥΜ/ΧΕΣ

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ

1 ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ) 19/1/2006 350.000,00 70.000,00

2 ΠΑΕ ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ Α.Ο.(EMERSON) 22/1/2006 350.000,00 100.000,00

3 ΠΑΕ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ  (ΜΟΡΑΣ) 30/7/2003 260.000,00 65.000,00

4 UDINESE CALCIO (ΝΑΛΙΤΖΗΣ) 18/7/2003 200.000,00 0,00

5 MALMO FF (CHANKO) 2/8/2005 200.000,00 66.666,67

6 ΠΑΕ ΟΦΗ (SOARES ALEXANDER) 3/6/2005 150.000,00 150.000,00

7 GIL VICENTE FUTEBOL CLUBE(CEZAR) 17/1/2005 100.000,00 28.985,51

8 ΑΘΛΗΤ.ΕΝΩΣΗ ΛΕΜΕΣΣΟΥ  (ΚΡΑΣΣΑΣ) 10/8/2004 80.000,00 59.000,00

9 ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΑΕ (ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ) 1/1/2005 60.000,00 12.000,00

10 TAOAO ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ (ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ) 31/1/2005 50.000,00 16.666,67

11 ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ) 31/1/2005 50.000,00 10.000,00

12 BELASCA ΟΜΑ∆Α (POPOV) 9/1/2004 40.000,00 0,00

13 ΠΑΣ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ-ΒΑΛΙΑΝΟΥ) 17/11/2005 12.000,00 2.400,00

14 ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (ΤΣΑΚΑΛΟΣ,ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ) 17/11/2005 10.000,00 2.000,00

15 ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  (ΒΑΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ) 20/7/2005 8.000,00 1.600,00

16 ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΤΑΧΤΣΙ∆Η) 28/7/2005 8.000,00 1.600,00

17 ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ) 27/7/2005 7.000,00 1.400,00

18 Α.Ο.ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ(ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ) 21/7/2005 6.000,00 1.200,00

19 ΑΠΚΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ (ΒΑΛΣΑΜΑ) 6.000,00 1.200,00

20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (ΚΑΛΤΣΑΣ) 5.000,00 1.000,00

21 Α.Π.Ο. ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ (ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ-ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ) 5.000,00 1.000,00

22 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΥ(ΚΟΥΡΤΖΙ∆Η) 5.000,00 1.000,00

23 Α.Ο. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ (ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗ) 19/12/2005 5.000,00 1.000,00

24 ΑΗΤΤΗΤΟΣ (ΧΑΡΙΣΗ) 3.000,00 600,00

25 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗ) 30/8/2005 3.000,00 600,00

26 ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3.000,00 600,00

27 UNIONE SPORTIVA LECCE SPA (CIRILLO) 12/7/2005 1.000,00 11.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.977.000,00 606.518,84

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

1 ALBIREX VENTURE LTD (ΚΑΨΗΣ) 9/8/2004 900.000,00 0,00

2 PRESOR CORPORATION (ΜΠΟΤΟΣ) 500.000,00 0,00

3 LATIN SPORTS SA (ΚΑΨΗΣ - ΤΡΑΥΛΟΣ) 9/8/2004 380.000,00 0,00

4 ΜΠΟΤΟΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ (ΟΚΚΑΣ PRESOR) 350.000,00 0,00

5 PALAC JOZO (CHANKO) 2/8/2005 195.000,00 3.333,33

6 P&P SPORT MANAGEMENT SAM (CIRILLO) 13/5/2005 133.000,00 0,00

7 ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ  (ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ) 20/2/2006 57.500,00 65.200,00

8 ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ (ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ) 31/7/2003 50.250,00 0,00

9 ZORAN STOJADINOVIC (MALBASA) 31/1/2005 35.000,00 16.000,00

10 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.(VENHLINSKYY) 14/6/2005 30.000,00 7.500,00

11 ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ  Θ. ΣΠΥΡΟΣ (ΛΑΚΗΣ) 27/10/2005 28.000,00 0,00

12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (CEZAR)-(ΣΑΠΑΝΗΣ) 12/8/2005 27.500,00 14.094,20

13 JONAS VALLINA (∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΜΕΡΣΟΝ) 3/4/2006 20.000,00 18.000,00

14 DELLISANTI LORENTZO 10.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.716.250,00 124.127,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.628.365,68 9.801.640,55  
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Κατά την αγωνιστική περίοδο 2005/2006 το κόστος κτήσης των ποδοσφαιριστών και τεχνικών 
της ΑΕΚ ΠΑΕ ανήρχετο συνολικά στο ποσό των € 9 εκ. και η αναλογία του κόστους κτήσης των 
ποδοσφαιριστών από ποδοσφαιρικές οµάδες και διαµεσολαβητές ανήλθε στο ποσό των € 730 
χιλ. διαµορφώνοντας το συνολικό κόστος του αγωνιστικού τµήµατος της ΑΕΚ ΠΑΕ στο ποσό των  
€ 9,8 εκ. όπως απεικονίζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι στα λογιστικά βιβλία της περιόδου 1/7/2005 έως 
30/6/2006 λογίσθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις στα αναλογούντα έξοδα µεταγραφών και 
µειωµένες αποσβέσεις στους λογαριασµούς των ποδοσφαιριστών µε συνέπεια να προκύψει 
θετική διαφορά σε όφελος των αποτελεσµάτων ποσού € 867 χιλ. όπως απεικονίζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί:  
 

 

 

 

 

 
 
Κατά την αγωνιστική περίοδο 2005/2006 η ΑΕΚ ΠΑΕ σύναψε συµφωνίες ποσού € 1.060.000,00 µε 
ποδοσφαιρικές οµάδες και διαµεσολαβητές για αγορές δικαιωµάτων ποδοσφαιριστών. 
 

Παρατηρήσεις Ελέγχου χρήσης λήξης 30.06.2006 

Μεταγραφή ποδοσφαιριστή Chanko Louay 

o Στις 2/8/2005 υπεγράφη συµφωνητικό µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. Θ. 
Νικολαϊδη και τον κ. Palac Jozo manager του ποδοσφαιριστή Chanko Louay, σύµφωνα µε 
το οποίο ο manager δικαιούταν να λάβει ως αµοιβή διαµεσολάβησης το ποσό των  
€ 195.000 ήτοι € 65.000 για κάθε ένα χρόνο του συµβολαίου. Το συµβόλαιο του 
ποδοσφαιριστή λύθηκε την πρώτη χρονιά και ο manager έλαβε ως αµοιβή το ποσό των  
€ 50.000 για τα οποία δεν µας προσκοµίσθηκαν τα εµβάσµατα πληρωµής και το αντίστοιχο 
φορολογικό παραστατικό. Το ανωτέρω ποσό διαγράφηκε σε βάρος των έκτακτων 
αποτελεσµάτων στη χρήση λήξης 30.6.2007. 

 

 

Για την χρήση 2005/2006 δεν µας παραδόθηκαν τα συµφωνητικά για τους παρακάτω 
λογαριασµούς που έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασµούς των άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων:  
 

ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ  Θ. ΣΠΥΡΟΣ (ΛΑΚΗΣ) 28.000,00 

ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  (ΒΑΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ) 8.000,00 

Α.Ο.ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ) 6.000,00 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗ) 3.000,00 

ΑΠΚΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ (ΒΑΛΣΑΜΑ) 6.000,00 

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ) 10.000,00 

ΠΑΣ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ-ΒΑΛΙΑΝΟΥ) 12.000,00 

Α.Π.Ο. ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ (ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ-ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ) 5.000,00 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΥ (ΚΟΥΡΤΖΙ∆Η) 5.000,00 

Α.Ο. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ (ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗ) 5.000,00 

ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3.000,00 
 

 

 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
Ετήσιο κόστος κτήσης 
ποδοσφαιριστών/προπονητών 

9.070.994,17 8.100.244,22 970.749,95 

Αναλογία χρήσης κόστους 
αγοράς 

730.646,38 834.600,00 -103.953,62 

Σύνολα  9.801.640,55 8.934.844,22 866.796,33 
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Για την χρήση 2005/2006 δεν µας παραδόθηκαν τα παραστατικά (τιµολόγια) για τους παρακάτω 
λογαριασµούς που έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασµούς των άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων:  
 

PALAC JOZO (CHANKO)  10.000,00 

ΑΠΚΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ (ΒΑΛΣΑΜΑ) 6.000,00 

Α.Π.Ο. ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ (ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ-ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ) 5.000,00 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΥ (ΚΟΥΡΤΖΙ∆Η) 5.000,00 

ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3.000,00 

ZORAN STOJADINOVIC (MALBASA) 20.000,00 

JONAS VALLINA (∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ EMERSON)  20.000,00 

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ (ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ) 21.500,00 
 

 

Ο έλεγχος και η συµφωνία των οφειλών προς ποδοσφαιριστές, προπονητές, οµάδες και 
διαµεσολαβητές δεν ολοκληρώθηκε λόγου αδυναµίας από την ΑΕΚ ΠΑΕ να µας χορηγήσει 
καρτέλες λογαριασµών στις οποίες να εµφανίζονται οι κινήσεις των λογαριασµών για την 
περίοδο 1/7/2005 έως 30/6/2006. 

Οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν στην χρήση λήξης 30.06.2006 για λύσεις συµβολαίων 
ποδοσφαιριστών καθώς και οι καθυστερούµενες δόσεις που καταβλήθηκαν στη χρήση, 
απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ 2005/2006 

∆ικαιούχοι 

Υπόλοιπο 
δόσεων από 
ηµεροµηνία 
διακοπής 

συµβολαίου   

Οφειλές σε 
καθυστέρηση 

που 
καταβλήθηκαν 
στη χρήση  

Αποζηµιώσεις 
Σύνολο 

καταβολών* 

ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0,00 347.912,89 0,00 347.912,89 

ΣΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 182.474,62 0,00 25.380,71 25.380,71 

OLEG VENHLINSKY  380.710,66 0,00 202.931,24 202.931,24 

Σύνολο 563.185,28  347.912,89 228.311,95 576.224,84 

* Στο σύνολο των καταβολών περιλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις για φόρους. 

Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω καταβολές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τα λογιστικά βιβλία της 
ΑΕΚ ΠΑΕ αλλά από τα σχετικά συµφωνητικά διακανονισµών οφειλών και λύσεις συµβολαίων που 
µας παραδόθηκαν. 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΥΜ/ΧΕΣ

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/7/2004 30/6/2009 7/7/2008 39 3.172.588,82 634.517,76

2 STEFANO SIORENTINO 7/7/2005 30/6/2010 26/7/2007 34 2.668.781,72 533.756,34

3 ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/7/2006 30/6/2010 15 1.827.411,16 456.852,79

4 BRUNO CIRILLO 13/7/2005 30/6/2008 30/4/2007 36 1.687.817,25 562.605,75

5 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19/1/2006 31/12/2010 30/6/2008 23 1.459.390,86 291.878,17

6 PAUTASO MARTIN 6/7/2006 30/6/2010 30/4/2007 19 1.459.390,86 364.847,72

7 ΖΗΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16/8/2006 30/6/2008 30/6/2008 24 1.395.939,09 697.969,55

8 VLADIMIR IVIC 1/1/2005 31/12/2007 9/8/2007 17 1.351.522,83 450.507,61

9 ΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2008 2/7/2007 28 1.332.487,30 444.162,43

10 ΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 29/1/2007 30/6/2009 9 1.142.131,98 285.533,00

11 UDEZE IFEANYI 11/8/2006 30/6/2009 30/1/2007 5 1.065.989,85 177.664,98

12 JULIO CESAR DA SILVA E SOUZA 17/1/2005 30/6/2008 19/5/2008 39 871.827,41 290.609,14

13 ΓΕΩΡΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/7/2004 30/6/2008 20 847.715,72 211.928,93

14 ΣΑΠΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 1/7/2005 30/6/2008 10/1/2007 1 799.492,37 133.248,73

15 TOZSER DANIEL 1/7/2006 30/6/2010 5/6/2008 33 774.111,68 193.527,92

16 ΜΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 31/7/2003 30/6/2007 30/6/2007 22 761.421,32 190.355,33

17 ΤΡΑΪΑΝΟΣ ∆ΕΛΛΑΣ 19/9/2005 30/6/2007 23/7/2008 20 649.746,19 324.873,10

18 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2008 14/7/2010 0 647.208,11 215.736,04

19 HETEMAJ PERPARIM 3/7/2006 30/6/2010 31/8/2009 12 609.137,06 152.284,27

20 ΧΙΩΤΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2007 30/6/2007 7 532.994,91 266.497,46

21 ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 27/7/2004 30/6/2008 6/6/2007 20 507.614,21 126.903,55

22 ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 30/7/2004 30/6/2007 26/7/2006 0 450.507,61 0,00

23 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1/7/2005 30/6/2010 1/7/2009 14 412.436,52 75.719,11

24 ΚΟΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29/7/2005 30/6/2010 29/8/2008 13 393.401,01 78.680,20

25 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 1/1/2005 31/12/2009 18/6/2007 16 380.710,65 76.142,13

26 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21/6/2006 30/6/2009 26/6/2008 0 368.020,29 122.673,43

27 CHANKO LOUAY 2/8/2005 30/6/2008 19/7/2006 0 344.543,14 0,00

28 MOISES COSTA EMERSON 3/7/2006 30/6/2007 4/7/2007 23 342.639,59 342.639,59

29 ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/7/2005 30/6/2007 7/7/2006 0 342.639,58 0,00

30 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 27/7/2004 30/6/2007 30/6/2007 22 342.639,58 114.213,19

31 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1/7/2005 30/6/2010 1/8/2008 5 320.431,46 64.086,29

32 MANDUCA GUSTAVO 3/8/2006 30/6/2007 21/6/2010 27 317.258,88 317.258,88

33 DELIBASIC ANDRIJA 17/8/2006 30/6/2007 30/1/2007 15 190.355,33 95.177,67

34 ΚΟΜΒΟΛΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1/7/2005 30/6/2008 24/7/2007 0 149.746,18 49.915,39

35 ΦΥΣΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25/7/2006 30/6/2011 16/6/2009  --------- 63.451,78 12.690,36

36 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2010 30/6/2010 0 63.451,77 10.152,28

37 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2/8/2004 30/6/2009 30/6/2008 0 63.451,77 12.690,35

38 ΣΤΕΡΓΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31/7/2004 30/6/2009 30/6/2008 0 63.451,77 12.690,35

39 ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/1/2007 31/12/2011 6/7/2009 58.375,64 11.675,13

40 ΓΚΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 30/11/2006 31/12/2009 0 28.553,30 9.517,77

41 ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28/1/2005 31/12/2007 18/7/2007 0 20.050,75 6.683,58

42 ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8/7/2005 30/6/2008 17/8/2006 0 15.228,42 0,00

43 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/1/2006 31/12/2008 10/7/2007 0 4.111,68 1.370,56

ΣΥΝΟΛΟ 30.300.177,40 8.420.236,82

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

1 LORENTZO SERRA FERRER 7/6/2006 30/6/2008 20/2/2008 2.007.614,21 1.003.807,11

2 ILIA IVIC 20/7/2004 30/6/2009 15/2/2008 761.421,30 152.284,26

3 ΤΟΝΙ ΣΑΒΕΒΣΚΙ ΤΟΥ ΓΚΟΡΓΚΙ 23/8/2004 30/8/2008 659.898,43 164.974,61

4 PEP ALOMAR SERRA 1/7/2006 30/6/2008 20/2/2008 484.771,57 242.385,79

5 GERARDS EUGENE 16/11/2005 15/11/2010 24/6/2009 317.258,89 63.451,78

6 ΚΕΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 27/10/2005 30/6/2008 253.807,10 84.602,37

7 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/11/2004 30/9/2008 179.695,42 44.923,86

8 BANGSBOSPORT -(JENS BANGSBO-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 26/6/2006 140.000,00 120.000,00

9 ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/7/2005 30/6/2007 30/6/2008 121.827,40 60.913,70

10 SUJICA SLOBOTAN 27/7/2006 30/6/2008 105.329,95 52.664,98

11 ΜΑΡΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/6/2006 30/6/2008 1/7/2009 101.522,84 50.761,42

12 JOSEP SEGURA RUIS 1/7/2006 30/6/2008 30/6/2007 78.680,20 39.340,10

13 KOLA BLEDAR 1/9/2006 31/8/2007 38.071,07 38.071,07

14 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5/4/2007 30/5/2008 1/7/2009 35.532,98 0,00

15 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/10/2006 30/6/2007 30/6/2007 6.261,51 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.291.692,87 2.118.181,05

 

3.3.3 Χρήση Λήξης 30.06.2007 

Τα βασικά δεδοµένα των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών, προπονητών, managers και οµάδων  
απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΥΜ/ΧΕΣ

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ

1 ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΛΑΓΟΣ) 12/7/2006 800.000,00 200.000,00

2 TORINO CALCIO SPA (SORRENTINO) 7/7/2005 800.000,00 20.000,00

3 HJK Oy Fimmair Stadium (ΧΕΝΤΕΜΑΪ) 13/6/2006 450.000,00 112.500,00

4 ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ) 19/1/2006 350.000,00 70.000,00

5 Π.Α.Ε "SKODA-ΞΑΝΘΗ" Α.Ο (ΕΜΕΡΣΟΝ) 26/1/2006 350.000,00 100.000,00

6 CLUB DEPORTIVO MALLORCA (ΝΤΕΛΙΜΠΑΣΙΤΣ) 17/8/2006 275.000,00 137.500,00

7 ΠΑΕ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ (ΜΟΡΑΣ) 30/7/2003 260.000,00 65.000,00

8 UDINESSE CALCIO (ΝΑΛΙΤΖΗΣ) 18/7/2003 200.000,00 50.000,00

9 MALMO FF (CHANKO) 2/8/2005 200.000,00 0,00

10 ΠΑΕ ΟΦΗ (SOARES ALEXANDER) 3/6/2005 150.000,00 0,00

11 GIL VICENTE FUTEBOL CLUBE (CEZAR) 17/1/2005 100.000,00 33.333,33

12 ΑΘΛΗΤ.ΕΝΩΣΗ ΛΕΜΕΣΣΟΥ  (ΚΡΑΣΣΑΣ) 10/8/2004 80.000,00 0,00

13 ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΑΕ (ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ) 1/1/2005 60.000,00 12.000,00

14 TAOAO ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ (ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ) 31/1/2005 50.000,00 10.000,00

15 ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ) 31/1/2005 50.000,00 10.000,00

16 ΤΑΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ(ΚΩΣΤΕΛΟΣ) 1/1/2007 50.000,00 10.000,00

17 BELASCA (POPOV) 9/1/2004 40.000,00 0,00

18 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (ΤΟΦΑ) 9/3/2007 40.000,00 0,00

19 ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΓΚΕΝΤΖΟΓΛΟΥ) 23/2/2007 20.000,00 4.333,33

20 Α.Π.Ο ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ 18.000,00 3.600,00

21 ΠΑΣ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ-ΒΑΛΙΑΝΟΥ) 17/11/2005 12.000,00 2.400,00

22 ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (ΤΣΑΚΑΛΟΣ,ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ) 17/11/2005 10.000,00 2.000,00

23 Γ.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙ∆ΩΝ ( ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) 9/3/2006 10.000,00 2.000,00

24 ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  (ΒΑΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ) 20/7/2005 8.000,00 1.600,00

25 ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΤΑΧΤΣΙ∆Η) 28/7/2005 8.000,00 1.600,00

26 ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ) 27/7/2005 7.000,00 1.400,00

27 Α.Ο.ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ(ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ) 21/7/2005 6.000,00 1.200,00

28 ΑΠΚΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ (ΒΑΛΣΑΜΑ) 6.000,00 1.200,00

29 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (ΚΑΛΤΣΑΣ) 5.000,00 1.000,00

30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ (ΚΟΥΡΤΖΙ∆ΗΣ) 5.000,00 1.000,00

31 Α.Ο. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ (ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗ) 19/12/2005 5.000,00 1.000,00

32 ΑΗΤΤΗΤΟΣ (ΧΑΡΙΣΗ) 3.000,00 600,00

33 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗ) 30/8/2005 3.000,00 600,00

34 UNIONE SPORTIVA LECCE SPA (CIRILLO) 12/7/2005 1.000,00 22.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.432.000,00 877.866,67

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

1 ALBIREX Venture LTD (ΚΑΨΗΣ) 9/8/2004 900.000,00 0,00

2 LATIN SPORTS SA (ΚΑΨΗΣ) 9/8/2004 380.000,00 0,00

3 GEA WORLD SPA (SORRENTINO) 31/12/2005 215.000,00 28.200,00

4 PALAC JOZO (CHANKO) 2/8/2005 195.000,00 0,00

5 P&P MANAGEMENT (CIRILLO) 13/5/2005 133.000,00 70.000,00

6 ANWALTS UND NOTARKANZLEI GRUB (ΚΟΜΒΟΛΙ∆ΗΣ-VfB STUTTGART 1893) 10/11/2006 90.000,00 30.000,00

7 ICONA SPORT S.L ( FERRER - RINCON POZA) 80.000,00 0,00

8 AFFIDA MANAGEMENT LTD (TOZSER) 1/7/2006 80.000,00 20.000,00

9 STOJADINOVIC ZORAN (ΝΤΕΛΙΜΠΑΣΙΤΣ&ΜΑΛΠΑΣΑ) 18/8/2006 77.500,00 36.500,00

10 ΦΟΡΤΟΥΛΑ ΜΛΑΝΤΕΝ (ΟΥΝΤΕΖΕ) 10/10/2006 60.900,00 0,00

11 ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ  (ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ) 20/2/2006 57.500,00 0,00

12 ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ  Θ. ΣΠΥΡΟΣ (ΛΑΚΗΣ) 14/5/2007 56.000,00 9.333,33

13 ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ (ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ) 15/12/2004 50.250,00 0,00

14 ROBERTO DE FANTI (PERPARIM) 31/10/2006 50.000,00 12.500,00

15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΣΑΠΑΝΗΣ & CESAR) 19/5/2005 31.500,00 5.500,00

16 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.(VENHLINSKYY) 14/6/2005 30.000,00 7.500,00

17 PROSPORT INTERNATIΟNAL (ΤΟΦΑ) 16/3/2007 25.000,00 0,00

18 SULBER S.A (PAUTASO) 8/7/2006 22.990,00 5.747,50

19 JONAS VALLINA  (ΕΜΕΡΣΟΝ) 3/4/2006 20.000,00 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.554.640,00 235.280,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42.578.510,27 11.651.565,37  
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Κατά την αγωνιστική περίοδο 2006/2007 το κόστος κτήσης των ποδοσφαιριστών και τεχνικών 
της ΑΕΚ ΠΑΕ ανήρχετο συνολικά στο ποσό των € 10,4 εκ. και η αναλογία του κόστους κτήσης 
των ποδοσφαιριστών από ποδοσφαιρικές οµάδες και διαµεσολαβητές ανήλθε στο ποσό των  
€ 1,2 εκ. διαµορφώνοντας το συνολικό κόστος του αγωνιστικού τµήµατος της ΑΕΚ ΠΑΕ στο ποσό 
των € 11,6 εκ. όπως απεικονίζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η διαφορά των αποσβέσεων οφείλεται στις λύσεις συµβολαίων 
προπονητών και ποδοσφαιριστών και έχει καταχωρηθεί στα ανόργανα αποτελέσµατα. 

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2006/2007 η ΑΕΚ ΠΑΕ σύναψε συµφωνίες ποσού € 2.808.490,00 µε 
ποδοσφαιρικές οµάδες και διαµεσολαβητές για αγορές δικαιωµάτων ποδοσφαιριστών. 

 

Παρατηρήσεις Ελέγχου χρήσης λήξης 30.06.2007 

Τεχνικός Σύµβουλος Jens Bangsbo 

o Κατά τον έλεγχο του λογαριασµού του τεχνικού σύµβουλου κ. Jens Bangsbo σηµειώνουµε 
τα εξής: Στις 26/6/2006 η ΑΕΚ ΠΑΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. Θ. Νικολαϊδη και ο 
τεχνικός σύµβουλος κ. Jens Bangsbo συµφώνησαν να συνεργασθούν για την περίοδο από 
1/6/2006 έως 31/5/2007. Ο κ. J. Bangsbo υποχρεούτο από την συµφωνία να βρίσκεται 
εκτός ∆ανίας, χώρα διαµονής του, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες το µήνα ή 60 ηµέρες 
συνολικά το χρόνο για υποθέσεις της ΑΕΚ ΠΑΕ. Για τις υπηρεσίες του θα λάµβανε  το ποσό 
των € 140.000 το οποίο ήταν καταβλητέο σε έντεκα (11) δόσεις. Η καταβολή των δόσεων 
πραγµατοποιούνταν στην εταιρεία BANGSBOSPORT APS µε έδρα το Espergaerde Denmark.  
Ο τεχνικός σύµβουλος κατά την περίοδο 1/6/2006 έως 31/5/2007, έλαβε το ποσό των  
€ 188.000 και σύµφωνα µε τα δεδοµένα των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ εξέδωσε  για 
τις υπηρεσίες του τιµολόγια συνολικού ποσού € 190.533. Από τον έλεγχο του λογαριασµού 
της εταιρείας BANGSBOSPORT APS διαπιστώσαµε ότι δεν µας προσκοµίσθηκαν στο σύνολό 
τους τα εκδοθέντα παραστατικά. Τα τιµολόγια της εταιρείας BANGSBOSPORT APS που µας 
επιδείχθηκαν είναι συνολικής αξίας € 130.000 και υπολείπονται παραστατικά συναλλαγών 
αξίας € 60.533.  

Μεταγραφή ποδοσφαιριστή Π. Παπαδόπουλου 

o Στις 9/3/2006 η ΑΕΚ ΠΑΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. Γ. Ρόκκα και το ποδοσφαιρικό 
σωµατείο «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙ∆ΩΝ» συµφώνησαν για την µεταγραφή του ποδοσφαιριστή  
Π. Παπαδόπουλου στην ΑΕΚ ΠΑΕ µε την λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2005/2006. Η ΑΕΚ 
ΠΑΕ για την µεταγραφή του προαναφερθέντος ποδοσφαιριστή κατέβαλε το ποσό των  
€ 10.000. Για την ανωτέρω συναλλαγή δεν µας παραδόθηκε το τιµολόγιο συνολικής αξίας  
€ 11.900 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

Σύµβαση manager Carlos Rincon Poza 

o Στις 7/6/2006 η ΑΕΚ ΠΑΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. Θ. Νικολαϊδη προέβη σε σύναψη 
σύµβασης µε τον κ. Carlos Rincon Poza, manager του προπονητή Lorenzo Serra Ferrer, και 
συµφώνησαν για διετές συµβόλαιο του προπονητή έναντι του συνολικού ποσού των  
€ 160.000 το οποίο ήταν καταβλητέο σε 4 ισόποσες δόσεις στις 15/9/2006, 15/2/2007, 
15/9/2007 και 15/2/2008. Η αµοιβή του manager κ. Rincon Poza, σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ καταβλήθηκε κατά το ποσό των  € 80.000 
στην εταιρεία ICONA SPORT S.L. και κατά το ποσό των  € 80.000 στην εταιρεία GROUPO 
MILESES Y RINCON S.L.  

 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
Ετήσιο κόστος κτήσης 
ποδοσφαιριστών/προπονητών 

10.418.417,87 8.784.006,15 1.634.411,72 

Αναλογία χρήσης κόστους 
αγοράς 

1.233.147,50 1.181.898,00 51.249,50 

Σύνολα  11.651.565,37 9.965.904,15 1.685.661,22 
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∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε για την σχέση των ανωτέρω εταιρειών µε τον manager 
κ. Rincon Poza, ενώ δεν µας παραδόθηκαν αντίγραφα των εµβασµάτων µέσω των οποίων 
πραγµατοποιήθηκε η εξόφληση των ανωτέρω ποσών. Επιπρόσθετα δεν βρέθηκαν στο 
αρχείο της ΑΕΚ ΠΑΕ τα τρία τιµολόγια της ICONA SPORT S.L. που έχουν καταχωρηθεί στα 
λογιστικά της βιβλία στις 15/9/2006 ποσού € 40.000, 19/12/2006 ποσού € 20.000 και 
13/4/2007 € 20.000.  

Α.Π.Ο. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ 

o Στις 24/7/2006 η ΑΕΚ ΠΑΕ εξέδωσε σε διαταγή της «Α.Π.Ο. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ» την 
Νο.11306681-3 επιταγή λήξης 31/8/2006 της Aspis Bank ποσού € 13.000,00 την οποία 
παρέλαβε ο κ. Αντώνης Μήνου (ΠΠΑ.122/24-07-2006). ∆εν γνωρίζουµε για ποιον 
ποδοσφαιριστή αναφέρεται η ανωτέρω συναλλαγή διότι δεν µας παραδόθηκε σχετικό 
συµβόλαιο ή τιµολόγιο. 

Manager Delissanti Lorenzo 

o Κατά την διάρκεια του ελέγχου δεν µας παραδόθηκε το συµφωνητικό συνεργασίας της ΑΕΚ 
ΠΑΕ µε τον manager κ. Delissanti Lorenzo. Ο manager στην χρήση 2006/2007 έλαβε µε 
αποδείξεις δαπανών το καθαρό ποσό των € 12.800, στις οποίες δεν αναγράφεται το είδος 
της παρεχόµενης υπηρεσίας και αριθµός απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την 
οποία να προκύπτει η ανάθεση έργου στον συγκεκριµένο manager. 

Συµφωνητικό κ. Βασίλειου Καραούλη 

o Κατά την διάρκεια του ελέγχου δεν µας παραδόθηκε το συµφωνητικό συνεργασίας της ΑΕΚ 
ΠΑΕ µε τον κ. Βασίλειο Καραούλη. Ο κ. Β. Καραούλης έλαβε στην χρήση 2005/2006 το 
καθαρό ποσό των € 11.900, στην χρήση 2006/2007 το ποσό των € 8.400, στην χρήση 
2007/2008 το ποσό των € 7.600. Στις 1/8/2008 συνολικό ποσό των αµοιβών του κ. Β. 
Καραούλη ήτοι € 27.900 µεταφέρθηκαν στα έκτακτα αποτελέσµατα. Στα λογιστικά βιβλία 
της ΑΕΚ ΠΑΕ δεν περιγράφονται το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών και αριθµός 
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την οποία να προκύπτει η ανάθεση έργου στον 
κ. Β. Καραούλη. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν επιβάρυναν τα αποτελέσµατα των χρήσεων όπου 
και πραγµατοποιήθηκαν αλλά απεικονίζονταν σε λογαριασµούς απαιτήσεων. 

Σύµβαση SULBER S.A. 

o Στις 7/8/2006 καταχωρήθηκε στα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ ποσό € 22.990 που 
αναφέρεται σε αµοιβή διαµεσολάβησης της εταιρείας SULBER S.A. µε έδρα το Montevideo 
της Ουρουγουάης για την µεταγραφή του ποδοσφαιριστή Pautaso Martin στην ΑΕΚ ΠΑΕ 
κατά την µεταγραφική περίοδο του Ιουλίου 2006. Κατά την διάρκεια του ελέγχου δεν µας 
παραδόθηκε η σχετική σύµβαση. Από τον έλεγχο για την καταβολή της ανωτέρω αµοιβής 
διαµεσολάβησης διαπιστώθηκε ότι στις 12/7/2006 εκδόθηκε από την ΑΕΚ ΠΑΕ σε διαταγή 
της εταιρείας SULBER S.A. η Νο.11306677-5 επιταγή λήξης 31/12/2006 της Aspis Bank για 
το ποσό των € 22.990. Την εν λόγω επιταγή παρέλαβε ο κ. Lorentzo Delissanti και δεν µας 
επιδείχθηκε σχετική εξουσιοδότηση της εταιρείας SULBER S.A. προς τον κ. Lorentzo 
Delissanti για την παραλαβή της.  

Μanager  Roberto de Fanti 

o Σύµφωνα µε τα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ στις 1/11/2006 καταβλήθηκε ποσό € 50.000 
ως αµοιβή του manager κ. Roberto de Fanti από την µεταγραφή του ποδοσφαιριστή  
κ. Hetemaj Perparim στην ΑΕΚ ΠΑΕ. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο δεν µας παραδόθηκε 
παραστατικό για την ανωτέρω συναλλαγή.  

Μanager Zoran Stojadinovic 

o Στον manager κ. Zoran Stojadinovic των ποδοσφαιριστών κ. Nicola Malbasa και κ. 
Delibasic Andria κατεβλήθησαν ως αµοιβές διαµεσολάβησης ποσό € 7.500 και € 21.500 
αντίστοιχα. Για τις ανωτέρω συναλλαγές δεν µας παραδόθηκαν τα σχετικά παραστατικά. 
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Ποδοσφαιριστής Udeze Ifeanyi 

o Κατά τον έλεγχο του λογαριασµού του ποδοσφαιριστή Udeze Ifeanyi διαπιστώθηκε ότι για 
την λύση του συµβολαίου του στις 30/1/2007 του καταβλήθηκε αποζηµίωση λύσης 
συµβολαίου ποσό € 80.000. Επιπρόσθετα έλαβε πριµ ποσού € 20.000 για την συµµετοχή της 
οµάδας στους οµίλους του Champions League ενώ το συµβόλαιό του προέβλεπε να λάβει το 
ανωτέρω πριµ για την πρόκριση της οµάδας σε οµίλους του Champions League στις 
αγωνιστικές περιόδους 2007/2008 και 2008/2009. ∆εν γνωρίζουµε τον λόγο για τον οποίο 
καταβλήθηκε µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη από το συµβόλαιο αµοιβή καθώς και εάν 
έχει συναφθεί συµφωνητικό λύσης. 

Scouter κ. ∆. Μάρκου 

o Στον scouter κ. ∆. Μάρκου καταβλήθηκε χωρίς να προβλέπεται από το συναφθέν µε 
ηµεροµηνία 28/8/2006 ιδιωτικό συµφωνητικό µε την ΑΕΚ ΠΑΕ, το ποσό των € 9.000 
καθαρό από φόρους ως πριµ. ∆εν βρέθηκαν στο αρχείο της ΑΕΚ ΠΑΕ αποφάσεις ή εντολές 
για την πληρωµή του ανωτέρου ποσού. 

Μεταγραφή ποδοσφαιριστή Χ. Κωστέλλου 

o Η συµφωνία της 1/1/2007 µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. Θ. Νικολαϊδη 
και του ποδοσφαιρικού σωµατείου ΤΑΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ προέβλεπε για την  
µεταγραφή του ποδοσφαιριστή Χ. Κωστέλλου την καταβολή στο σωµατείο του ποσού των  
€ 30.000 πλέον ΦΠΑ και παράλληλα την καταβολή στο σωµατείο του καθαρού ποσού των  
€ 20.000 µε την πρώτη συµµετοχή του ποδοσφαιριστή σε αγώνα πρωταθλήµατος ή 
κυπέλλου Ελλάδος. Για την περίοδο 1/1/2007 έως 30/6/2007 ο ποδοσφαιριστής δόθηκε 
δανεικός στο ΤΑΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ και συνεπώς η ΑΕΚ ΠΑΕ θα έπρεπε να 
καταβάλει το ποσό των € 30.000 πλέον ΦΠΑ και όχι το ποσό των € 50.000 πλέον ΦΠΑ που 
κατέβαλε για την αγορά των δικαιωµάτων του ποδοσφαιριστή.  

Manager Σ. Σιούγγαρης 

o Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι ο manager Σ. Σιούγγαρης έλαβε το ποσό  
€ 56.000 ως αµοιβή διαµεσολάβησης για την µεταγραφή του ποδοσφαιριστή Β. Λάκη χωρίς 
να µας έχει επιδειχθεί σχετικό συµφωνητικό µε την ΑΕΚ ΠΑΕ. 

Για την χρήση 2006/2007 δεν µας παραδόθηκαν τα συµφωνητικά για τους παρακάτω 
λογαριασµούς που έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασµούς των άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων:  

 

Α.Π.Ο. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ  13.000,00 

SULBER S.A. (LORENTZO DELISSANTI) 22.990,00 

ICONA SPORT S.L. (CARLOS RICON POZA) 80.000,00 
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Για την χρήση 2006/2007 δεν µας παραδόθηκαν τα παραστατικά (τιµολόγια) για τους παρακάτω 
λογαριασµούς που έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασµούς των άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων:  

 

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (ΤΟΦΑΣ) 40.000,00 

PALAC JOZO (CHANKO) 40.000,00 

Α.Π.Ο. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ  13.000,00 

Π.Α.Ε. "SKODA-ΞΑΝΘΗ" Α.Ο. (EMERSON) 100.000,00 

CLUB DEPORTIVO MALLORCA (DELIBASIC ANDRIA) 275.000,00 

TORINO CALCIO SPA (SORRENTINO STEFANO) 100.000,00 

STOJADINOVIC ZORAN (DELIBASIC ANDRIA & NICOLA MALBASA) 29.000,00 

ICONA SPORT S.L. (LORENZO SERRA FERRER – RINCON POZA) 80.000,00 

ROBERTO DE FANTI (PERPARIM) 50.000,00 

AFFIDA MANAGEMENT LTD (TOZSER) 80.000,00 

Γ.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙ∆ΩΝ (ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 10.000,00 

ANWALTS UND NOTARKANZLEI GRUB (ΚΟΜΒΟΛΙ∆ΗΣ-VfB STUTTGART 1893) 90.000,00 

BANGSBOSPORT APS -(JENS BANGSBO –ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 60.533,00 

 

 

Οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν στην χρήση λήξης 30.06.2007 για λύσεις συµβολαίων καθώς 
και οι καθυστερούµενες δόσεις που καταβλήθηκαν στη χρήση, απεικονίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ 2006/2007 

∆ικαιούχοι 

Υπόλοιπο 
δόσεων από 
ηµεροµηνία 
διακοπής 

συµβολαίου   

Οφειλές σε 
καθυστέρηση 

που 
καταβλήθηκαν 
στη χρήση  

Αποζηµιώσεις 
Σύνολο 

καταβολών* 

PAUTASO MARTIN 1.022.842,64 0,00 45.685,28 45.685,28 

UDEZE IFEANYI 875.634,52 0,00 101.522,84 101.522,84 

ILIA IVIC 370.558,38 0,00 154.822,34 154.822,34 

ΣΑΠΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ  393.401,00 0,00 25.380,71 25.380,71 

ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ  267.766,50 0,00 95.177,66 95.177,66 

CHANKO LOUAY 229.695,43 0,00 101.522,84 101.522,84 

ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 190.355,33 0,00 95.177,66 95.177,66 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.350.253,80 0,00 619.289,33 619.289,33 

* Στο σύνολο των καταβολών περιλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις για φόρους. 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΥΜ/ΧΕΣ

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/7/2004 30/6/2009 7/7/2008 39 3.172.588,82 676.818,95

2 FERREIRA RIVALDO VITOV 1/7/2007 30/6/2009 27/8/2008 43 2.766.497,40 1.383.248,70

3 SORRENTINO STEFANO 7/7/2005 30/6/2010 26/7/2007 0 2.668.781,72 0,00

4 ARRUABARRENA MARTIN 3/7/2007 30/6/2010 8/8/2008 25 1.865.482,17 621.827,39

5 MANDUCA GUSTAVO 3/8/2006 30/6/2010 21/6/2010 32 1.852.791,83 511.793,13

6 ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/7/2006 30/6/2010 17 1.827.411,16 456.852,79

7 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19/1/2006 31/12/2010 30/6/2008 3 1.459.390,86 291.878,17

8 ΖΗΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ 16/8/2006 30/6/2008 30/6/2008 24 1.395.939,09 697.969,55

9 IVIC VLADIMIR 1/1/2005 31/12/2007 9/8/2007 0 1.351.522,83 0,00

10 NSALIWA TAMANDANI 3/7/2007 30/6/2010 30/12/2009 32 1.218.274,10 406.091,37

11 BLANCO ISMAEL 10/8/2007 30/6/2011 43 1.218.274,02 304.568,51

12 ΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 29/1/2007 30/6/2009 35 1.142.131,98 456.852,79

13 ALVES GERALDO 4/6/2007 30/6/2010 21/7/2010 34 939.086,28 313.028,76

14 CESAR JULIO 17/1/2005 31/12/2008 19/5/2008 28 871.827,41 217.956,85

15 ΓΕΩΡΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/7/2004 30/6/2008 8 847.715,72 211.928,93

16 ∆ΕΛΛΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ 1/7/2007 30/6/2009 23/7/2008 31 791.878,14 395.939,07

17 TOZSER DANIEL 1/7/2006 30/6/2010 5/6/2008 24 774.111,68 193.527,92

18 ΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 3/7/2007 30/6/2010 8/7/2008 13 697.969,54 232.656,51

19 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2008 14/7/2010 0 647.208,11 215.736,04

20 MACHO JURGEN 31/8/2007 30/6/2009 30/6/2009 24 609.137,10 304.568,55

21 HETEMAJ PERPARIM 3/7/2006 30/6/2010 31/8/2009 1 609.137,06 76.142,13

22 KALLON MOHAMED 18/1/2008 30/6/2008 30/6/2008 13 437.817,25 437.817,25

23 MORETTO MARCELO DE SOUZA 24/7/2007 30/6/2008 30/6/2008 25 433.375,60 433.375,60

24 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1/7/2005 30/6/2010 1/7/2009 11 412.436,52 82.487,30

25 ΚΟΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29/7/2005 30/6/2010 29/8/2008 21 393.401,01 78.680,20

26 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/7/2006 30/6/2009 26/6/2008 20 368.020,29 122.673,43

27 EDSON RAMOS DA SILVA 3/7/2007 30/6/2012 27/1/2009 38 342.639,69 68.527,94

28 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 22/1/2007 30/6/2010 1/8/2008 23 320.431,46 106.810,49

29 BONFIM EVARISTO EMANUEL DE JESUS 29/8/2007 30/6/2008 16/5/2008 20 241.116,75 241.116,75

30 LOPES DA SILVA ARNALDO EDI 31/1/2008 30/6/2008 31/7/2009 15 184.517,76 184.517,76

31 ELHADJI DIOUF 25/7/2007 30/6/2011 19/8/2009 0 157.360,40 19.670,05

32 ΚΟΜΒΟΛΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1/7/2005 30/6/2008 24/7/2007 0 118.020,29 0,00

33 ΜΠΑΡΜΠΟΥ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/7/2007 30/6/2012 18/8/2009 0 114.213,25 0,00

34 AZCARATE FEDERICO XAVIER OCHOA 3/7/2007 30/6/2008 30/6/2008 2 114.213,20 114.213,20

35 ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/1/2008 30/6/2012 25/1/2010 0 101.522,84 25.380,71

36 ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/7/2007 30/6/2009 0 76.142,16 0,00

37 ΦΥΣΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25/7/2006 30/6/2011 16/6/2009 0 63.451,78 12.690,36

38 ΣΤΕΡΓΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31/7/2004 30/6/2009 30/6/2008 0 63.451,77 0,00

39 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2/8/2004 30/6/2009 30/6/2008 1 63.451,77 12.690,35

40 ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/1/2007 31/12/2011 6/7/2009 0 58.375,64 0,00

41 ΤΟΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/1/2007 31/12/2009 30/6/2009 0 52.030,46 17.343,49

42 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2010 0 50.761,41 10.152,28

43 ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 30/11/2006 31/12/2009 0 28.553,30 0,00

44 ∆ΑΡΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3/7/2007 30/6/2008 30/6/2008 0 13.705,56 13.705,56

45 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20/7/2007 30/6/2010 1/7/2009 0 12.690,35 0,00

46 ΠΑΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10/5/2007 30/6/2010 8 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 32.948.857,53 9.951.238,83

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

1 SERRA FERRER LORENZO 7/6/2006 30/6/2011 20/2/2008 7.109.136,93 829.399,31

2 ALOMAR SERRA PEP 7/6/2006 30/6/2011 20/2/2008 1.485.782,58 145.062,96

3 SAVEVSKI TONY 23/8/2004 30/6/2010 946.700,67 157.783,45

4 GERARDS EUGENE 16/11/2005 15/11/2010 24/6/2009 317.258,89 63.451,78

5 ΚΕΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 27/10/2005 30/6/2008 253.807,10 84.602,37

6 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/11/2004 30/9/2008 179.695,42 44.923,86

8 SUJICA SLOBOTAN 27/7/2006 30/6/2008 105.329,95 52.664,98

9 ΜΑΡΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/6/2006 30/6/2008 1/7/2009 101.522,84 50.761,42

10 ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/7/2007 30/6/2008 30/6/2008 60.913,71 60.913,71

11 KOLA BLENDAR 1/9/2007 31/8/2008 53.934,09 53.934,09

12 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5/4/2007 30/5/2008 1/7/2009 35.532,98 35.532,98

13 ΧΑΒΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 1/7/2007 30/8/2008 1/4/2008 35.532,98 35.532,98

14 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1/2/2008 31/3/2009 30/6/2009 29.828,81 29.828,81

ΣΥΝΟΛΟ 10.714.976,95 1.644.392,68

 
 

3.3.4 Χρήση Λήξης 30.06.2008 

Τα βασικά δεδοµένα των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών, προπονητών, managers και οµάδων  
απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΥΜ/ΧΕΣ

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ

1 SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD.(MANDUCA) 15/5/2007 800.000,00 200.000,00

2 ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΛΑΓΟΣ) 12/7/2006 800.000,00 200.000,00

3 TORINO CALCIO SPA (SORRENTINO) 7/7/2005 800.000,00 0,00

4 HJK Oy Fimmair Stadium (HETEMAJ) 13/6/2006 450.000,00 112.500,00

5 ATLETICO COLON CLUB (BLANCO) 10/8/2007 420.958,53 105.239,63

6 Ν.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΕ (NSALIWA) 6/7/2007 400.000,00 133.333,33

7 ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ) 19/1/2006 350.000,00 70.000,00

12 Π.Α.Ε "SKODA-ΞΑΝΘΗ" Α.Ο (ΕΜΕΡΣΟΝ) 26/1/2006 350.000,00 0,00

8 MOGI MIRIM ESPORTE CLUBE (RAMOS) 16/5/2007 333.679,38 66.735,88

9 CLUB DEPORTIVO MALLORCA (ΝΤΕΛΙΜΠΑΣΙΤΣ) 17/8/2006 275.000,00 0,00

10 ΠΑΕ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ (ΜΟΡΑΣ) 30/7/2003 260.000,00 0,00

11 FC KAISERLAUTERN E.V. (MACHO) 31/8/2007 250.000,00 125.000,00

13 FC PACOS DE FERREIRA (ALVES) 4/6/2007 240.000,00 80.000,00

14 UDINESSE CALCIO (ΝΑΛΙΤΖΗΣ) 18/7/2003 200.000,00 0,00

15 MALMO FF (CHANKO) 2/8/2005 200.000,00 0,00

16 ΟΦΗ ΠΑΕ (SOARES) 3/6/2005 150.000,00 0,00

17 GIL VICENTE FUTEBOL CLUBE(CEZAR) 17/1/2005 100.000,00 25.000,00

18 FTC FERENCVAROSI - LABDARUGO (TOZER) 11/4/2007 70.000,00 70.000,00

19 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ(ΜΠΑΡΜΟΥ∆ΗΣ) 31/7/2007 60.000,00 12.000,00

20 XAM-XAM F.C.(DIOUF) 23/7/2007 60.000,00 15.000,00

21 ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΑΕ (ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ) 1/1/2005 60.000,00 0,00

22 ΤΑΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ) 28/1/2008 50.000,00 12.500,00

23 Τ.Α.Ο Α.Ο ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ (ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ) 31/1/2005 50.000,00 10.000,00

24 ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ) 31/1/2005 50.000,00 10.000,00

25 ΤΑΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ) 1/1/2007 50.000,00 12.500,00

26 BELASCA ΟΜΑ∆Α (POPOV) 9/1/2004 40.000,00 0,00

27 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (ΤΟΦΑΣ) 9/3/2007 40.000,00 13.333,33

28 ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ) 23/2/2007 20.000,00 6.666,67

29 Α.Π.Ο ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ 18.000,00 3.600,00

30 ΠΑΣ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ-ΒΑΛΙΑΝΟΥ) 17/11/2005 12.000,00 4.800,00

31 ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (ΤΣΑΚΑΛΟΣ,ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ) 17/11/2005 10.000,00 6.000,00

32 Γ.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙ∆ΩΝ ( ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) 9/3/2006 10.000,00 8.000,00

33 ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  (ΒΑΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ) 20/7/2005 8.000,00 4.800,00

34 ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΤΑΧΤΣΙ∆Η) 28/7/2005 8.000,00 1.600,00

35 Α.Ο.ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ(ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ) 21/7/2005 6.000,00 3.600,00

36 ΑΠΚΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ 6.000,00 3.600,00

37 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (ΚΑΛΤΣΑΣ) 5.000,00 1.000,00

38 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ(ΚΟΥΡΤΣΙ∆ΗΣ) 5.000,00 3.000,00

39 Α.Ο. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ (ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗ) 19/12/2005 5.000,00 3.000,00

40 ΑΗΤΤΗΤΟΣ (ΧΑΡΙΣΗΣ) 3.000,00 1.587,00

41 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗ) 30/8/2005 3.000,00 600,00

42 UNIONE SPORTIVA LECCE SPA (CIRILLO) 12/7/2005 1.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.029.637,91 1.324.995,84

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

1 ALBIREX Venture LTD (ΚΑΨΗΣ) 9/8/2004 900.000,00 0,00

2 LATIN SPORTS SA (ΚΑΨΗΣ) 9/8/2004 380.000,00 0,00

3 GEA WORLD SPA (SORRENTINO) 31/12/2005 215.000,00 0,00

4 RINCON POZA CARLOS(FERRER) 7/6/2006 160.000,00 80.000,00

5 RINCON POZA CARLOS (FERRER) 7/6/2006 160.000,00 40.000,00

6 P&P MANAGEMENT (CIRILLO) 13/5/2005 133.000,00 0,00

7 GAMARNIK EDUARDO(ARRUABARRENA) 19/4/2007 100.000,00 33.333,33

8 BERROS JUAN WIS (BLANCO) 10/8/2007 100.000,00 25.000,00

9 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - SP INTERATIONAL MANAGEMENT GMBH (NSALIWA) 2/7/2007 95.000,00 33.333,33

10 ANWALTS UND NOTARKANZLEI GRUB (ΚΟΜΒΟΛΙ∆ΗΣ) 10/11/2006 90.000,00 0,00

11 AFFIDA MANAGEMENT LTD (TOZSER) 1/7/2006 80.000,00 20.000,00

12 STOJADINOVIC ZORAN (ΝΤΕΛΙΜΠΑΣΙΤΣ&ΜΑΛΠΑΣΑ) 18/8/2006 77.500,00 0,00

13 CABRAL CIPRIANO E ALVES LDA (ALVES) 3/6/2007 74.000,00 24.666,67

14 ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ (ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ-ΚΡΑΣΣΑΣ) 20/2/2006 57.500,00 0,00

15 ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ  Θ. ΣΠΥΡΟΣ (ΛΑΚΗΣ) 19/10/2005 56.000,00 0,00

16 CABRAL CIPRIANO E ALVES LDA (EDINHIO) 31/1/2008 54.900,00 15.685,71

17 ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ (ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ) 15/12/2004 50.250,00 0,00

18 SBC SCHREIRER BUSINESS CONSULTING OEG (MACHO) 31/8/2007 50.000,00 25.000,00

19 ROBERTO DE FANTI (PERPARIM) 31/10/2006 50.000,00 12.500,00

20 HECTOR HUGO BUITRAGO - ∆ΟΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (AZCARATE) 1/7/2007 35.000,00 35.000,00

21 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ (∆ΑΡΣΙΝΟΣ) 6/7/2007 35.000,00 35.000,00  
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Κατά την αγωνιστική περίοδο 2007/2008 το ετήσιο κόστος κτήσης των ποδοσφαιριστών και 
τεχνικών της ΑΕΚ ΠΑΕ ανήρχετο συνολικά στο ποσό των € 11,6 εκ. και η αναλογία του κόστους 
κτήσης των ποδοσφαιριστών από ποδοσφαιρικές οµάδες και διαµεσολαβητές ανήλθε στο ποσό 
των € 1,8 εκ. διαµορφώνοντας το συνολικό κόστος του αγωνιστικού τµήµατος της ΑΕΚ ΠΑΕ στο 
ποσό των € 13,4 εκ. όπως απεικονίζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι στα λογιστικά βιβλία της περιόδου 1/7/2007 έως 
30/6/2008 λογίσθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις στους λογαριασµούς των ποδοσφαιριστών και στα 
αναλογούντα έξοδα µεταγραφών µε συνέπεια να προκύψει αρνητική διαφορά σε βάρος των 
αποτελεσµάτων ποσού € 2,1 εκ. όπως απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 
 
 
 
 

 

 

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2007/2008 η ΑΕΚ ΠΑΕ σύναψε συµφωνίες ποσού € 3.460.837,91 µε 
ποδοσφαιρικές οµάδες και διαµεσολαβητές για αγορές δικαιωµάτων ποδοσφαιριστών. 

 

Παρατηρήσεις Ελέγχου χρήσης λήξης 30.06.2008 

Μεταγραφή ποδοσφαιριστή Tamandani Nsaliwa 

o Στις 2/7/2007 µεταξύ του ποδοσφαιριστή Tamandani Nsaliwa, του manager του κ. Ι. 
Εµµανουηλίδη και της ΑΕΚ ΠΑΕ η οποία εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θ. Νικολαϊδη, 
υπεγράφη ιδιωτικό συµφωνητικό συνταχθέν στην αγγλική γλώσσα, µε βάση το οποίο ο 
ποδοσφαιριστής θα λάµβανε για την µεταγραφή του στην ΑΕΚ ΠΑΕ ως αµοιβή το ποσό των 
€ 660.000 για τριετές συµβόλαιο και ο manager το ποσό των € 75.000 ως αµοιβή 
διαµεσολάβησης.  

Το επαγγελµατικό συµβόλαιο του ποδοσφαιριστή που υπογράφηκε στις 3/7/2007 όριζε ως 
αµοιβή του ποδοσφαιριστή το ποσό των € 960.000 για περίοδο τριών ετών ήτοι αµοιβή 
µεγαλύτερη κατά το ποσό των € 300.000 σε σχέση µε το ιδιωτικό συµφωνητικό που 
υπεγράφη µία ηµέρα πριν. 

Επιπρόσθετα, συνταχθέν στην αγγλική γλώσσα ιδιωτικό συµφωνητικό µε ηµεροµηνία 
30/7/2007 µεταξύ του manager κ. Ι. Εµµανουηλίδη και της ΑΕΚ ΠΑΕ εκπροσωπούµενη από 
τον Γενικό ∆ιευθυντή κ. Κ. Σταυρόπουλο, καθόριζε αµοιβή για τον κ. Ι. Εµµανουηλίδη 
ποσού € 20.000 υπό τον όρο ότι ο ποδοσφαιριστής Tamandani Nsaliwa θα παρέµεινε στην 
ΑΕΚ ΠΑΕ για όλη την διάρκεια του τριετούς συµβολαίου του, παραπέµποντας στο 
συνταχθέν µε ηµεροµηνία 2/7/2007 ιδιωτικό συµφωνητικό. 

Συνολικά, για την µεταγραφή του εν λόγω ποδοσφαιριστή καταβλήθηκε αµοιβή 
διαµεσολάβησης ποσού € 75.000 στην εταιρεία «SP International Sports Management 
GmbH» µε έδρα την Ελβετία ενώ το συνταχθέν µε ηµεροµηνία 2/7/2007 ιδιωτικό 
συµφωνητικό προέβλεπε την καταβολή της αµοιβής αυτής στον κ. Ι. Εµµανουηλίδη. Ο 
τελευταίος έλαβε και πρόσθετη αµοιβή ποσού € 20.000 η οποία συµφωνήθηκε στις 
30/7/2007 ήτοι µετά από την πάροδο 28 ηµερών από τη σύναψη του συµβολαίου µεταξύ 
της ΑΕΚ ΠΑΕ και του ποδοσφαιριστή Tamandani Nsaliwa τον οποίο εκπροσωπούσε.  

 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
Ετήσιο κόστος κτήσης 
ποδοσφαιριστών/προπονητών 

11.595.631,50 11.657.804,82 -62.173,32 

Αναλογία χρήσης κόστους 
αγοράς 

1.813.608,21 3.883.907,37 -2.070.299,16 

Σύνολα  13.409.239,71 15.541.712,19 -2.132.472,48 
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Προπονητής Lorenzo Serra Ferrer 

o Στις 1/7/2007 η ΑΕΚ ΠΑΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. Θ. Νικολαϊδη και ο προπονητής  
κ. Lorenzo Serra Ferrer συµφώνησαν την τροποποίηση του από της 7 Ιουνίου 2006 διετούς 
συµβολαίου το οποίο προέβλεπε bonus µεταγραφής ίσο µε το καθαρό ποσό των  
€ 1.582.000. Η τροποποίηση της σύµβασης αναφερόταν στην περίοδο 1/7/2007 έως 
30/6/2011 και οι οικονοµικοί όροι προέβλεπαν την καταβολή µηνιαίου µισθού € 645 και 
πριµ µεταγραφής το µικτό ποσό των € 6.091.370.(καθαρό ποσό € 4.800.000) Ο προπονητής  
κ. Lorenzo Serra Ferrer συµφώνησε στις 20/2/2008, ήτοι για επτά µήνες συνεργασίας 
περίπου για την λύση του συµβολαίου του να λάβει ως αποζηµίωση το µικτό ποσό των  
€ 2.601.357,87(καθαρό ποσό € 2.049.870). 

∆ανεισµός ποδοσφαιριστή Stefano Siorrentino 

o Στις 16/7/2007 η ΑΕΚ ΠΑΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. Θ. Νικολαϊδη και ο manager  
κ. Federico Pastorello συµφώνησαν για τον δανεισµό του ποδοσφαιριστή Stefano 
Siorrentino από την ΑΕΚ ΠΑΕ στην ποδοσφαιρική οµάδα της Ισπανίας RC Recreativo de 
Huelva. Η αµοιβή του manager θα ανέρχονταν σε ποσοστό 10% του τιµήµατος που θα 
λάµβανε η ΑΕΚ ΠΑΕ από την RC Recreativo de Huelva ήτοι ποσό € 200.000 πλέον ποσού  
€ 100.000 εάν παρέµεινε η RECREATIVO στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήµατος της 
Ισπανίας. Στις 16/7/2007 η εταιρεία «P & P SPORT MANAGEMENT» εξέδωσε τιµολόγιο 
ποσού € 20.000 για την αµοιβή του ποσοστού 10%. ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε για 
τη σχέση του manager κ. Federico Pastorello µε την εταιρεία «P & P SPORT MANAGEMENT». 

Μεταγραφή ποδοσφαιριστή Alves Geraldo 

o Σύµφωνα µε το αντίγραφο των αναλυτικών κινήσεων του λογ. 101-03-0006405 της Aspis 
Bank στις 10/7/2007 κατατέθηκε σε λογαριασµό της ποδοσφαιρικής οµάδας FC PACOS DE 
FERREIRA το ποσό των € 229.200. Στο αντίγραφο του παραστατικού της τράπεζας δεν 
αναφέρεται ο δικαιούχος, ο λογαριασµός του δικαιούχου, η διεύθυνση του δικαιούχου και 
ο εντολέας. Η οµάδα FC PACOS DE FERREIRA εξέδωσε τιµολόγιο για την µεταγραφή του 
ποδοσφαιριστή Alves Geraldo στις 28/8/2007 ποσού € 229.200 και ισόποση εξοφλητική 
απόδειξη στις 12/10/2007. ∆εν γνωρίζουµε τον λόγο για τον οποίο η εξοφλητική απόδειξη 
εκδόθηκε σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη κατά τρεις µήνες περίπου από την ηµεροµηνία της 
εξόφλησης. 

Μεταγραφή ποδοσφαιριστή Alves Geraldo 

o Από τα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ προκύπτει ότι για την µεταγραφή ποδοσφαιριστή  
κ. Alves Geraldo η ΑΕΚ ΠΑΕ κατέβαλε το συνολικό ποσό των € 97.800 ως αµοιβές 
διαµεσολάβησης στους κάτωθι managers και για τις οποίες δεν µας επιδείχθηκαν τα 
σχετικά φορολογικά παραστατικά: 

α) στις 24/5/2007 εξέδωσε επιταγή ποσού € 23.800 σε διαταγή του manager κ. M.C. Events 
Marcelo Correa da Costa.  

β) στις 4/6/2007 η ΑΕΚ ΠΑΕ εξέδωσε τρεις επιταγές συνολικού ποσού € 74.000 σε διαταγή 
του manager κ. Cabral Cipriano E Alves Lda.  

Managers Hector Hugo Buitrago - Π. ∆οµουτζόγλου 

o Από τα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ προκύπτει ότι στην προηγούµενη χρήση λήξης 
30.06.2007 είχε δοθεί ως προκαταβολή το ποσό των € 41.650 στον κ. Π. ∆οµουτζόγλου. 
Στην τρέχουσα χρήση και µε ηµεροµηνία 1/7/2007, ο κ. Hector Hugo Buitrago manager του 
ποδοσφαιριστή Azcarate Federico, µε ιδιωτικό συµφωνητικό µεταβίβασε την αµοιβή του 
ποσού € 35.000 πλέον φόρων, για την διαµεσολάβησή του στον κ. Π. ∆οµουτζόγλου ο 
οποίος όµως όπως προαναφέρθηκε, είχε προεισπράξει την ανωτέρω αµοιβή. 
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Αθήνης Παντελής 

o Από τις λογιστικές εγγραφές της χρήσης λήξης 30.06.2008 προκύπτει ότι ο µέτοχος της ΑΕΚ 
ΠΑΕ κ. Αθήνης Παντελής κατέβαλε για λογαριασµό της το ποσό των € 37.000 που 
αναφέρονταν στην κατάπτωση εγγύησης λόγω µη διεξαγωγής φιλικού αγώνα µε την 
«ΈΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΗΜΝΙΟΥ». Η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα είχε συµφωνηθεί για τη 
µεταγραφή του ποδοσφαιριστή Γεώργιου Τόφα στην ΑΕΚ ΠΑΕ. Το ανωτέρω ποσό η ΑΕΚ 
ΠΑΕ το κατέθεσε στις 29/9/2008 στον λογαριασµό του κ. Αθήνη Παντελή Νο. 0182 11 
0222723-00 της Τράπεζας Κύπρου. ∆εν µας έχει παραδοθεί η εξοφλητική απόδειξη χρέους 
από την «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΗΜΝΙΟΥ».  

Ποδοσφαιριστής κ. Α. ∆αρσίνος 

o Ο ποδοσφαιριστής κ. Α. ∆αρσίνος υπέγραψε στις 6/7/2007 επαγγελµατικό συµβόλαιο ενός 
έτους έναντι αµοιβής € 13.705 και ο manager κ. ∆. Χατζηιωάννου για την διαµεσολάβησή 
του έλαβε αµοιβή ποσού € 35.000. 

Managers Berros Juan Wis - Π. ∆οµουτζόγλου 

o Στις 30/10/2007 ποσό € 25.000 που αναφέρεται ως δόση αµοιβής του κ. Berros Juan Wis 
manager του ποδοσφαιριστή Blanco Ismael, καταβλήθηκε στον κ. Π. ∆οµουτζόγλου. ∆εν 
γνωρίζουµε εάν υπάρχει συµφωνητικό εκχώρησης απαιτήσεων µεταξύ του κ. Berros Juan 
Wis και του κ. Π. ∆οµουτζόγλου. 

∆ανεισµός ποδοσφαιριστή Blanco Ismael 

o Στις 10/8/2007 η ΑΕΚ ΠΑΕ συµφώνησε µε την ATLETICO COLON CLUB DE SANTA FE για τον 
µονοετή δανεισµό από την δεύτερη του ποδοσφαιριστή Blanco Ismael έναντι του ποσού των 
$ 575.000. Η ΑΕΚ ΠΑΕ κατέβαλε µε τραπεζικά εµβάσµατα στις 13/8/2007 το ποσό των  
€ 297.501,73 ($400.000) και στις 15/10/2007 το ποσό των € 123.456,80 ($175.000) σε 
λογαριασµό της εταιρείας «ALHEC TOURS SA» στην τράπεζα Wachovia Bank NA στην Νέα 
Υόρκη µε τελικό δικαιούχο, όπως προκύπτει από την αιτιολογία του εσωτερικού λογιστικού 
σηµειώµατος της ΑΕΚ ΠΑΕ και του αντιγράφου του εµβάσµατος, την ATLETICO COLON CLUB 
DE SANTA FE. ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τη σχέση µεταξύ της εταιρείας «ALHEC 
TOURS SA» και της ATLETICO COLON CLUB DE SANTA FE. 

Από διενεργηθείσα έρευνα στο διαδίκτυο, η «ALHEC TOURS SA» είναι εταιρεία παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών, αγοραπωλησίας νοµισµάτων και µεταφοράς κεφαλαίων.  

Manager κ. Eduardo Gamarnik 

o Σύµφωνα µε τα δεδοµένα των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ, την αµοιβή 
διαµεσολάβησης ποσού € 100.000 που προβλεπόταν για τον manager κ. Eduardo Gamarnik 
λόγω της µεταγραφής του ποδοσφαιριστή Arruabarrena Martin στην ΑΕΚ ΠΑΕ, τιµολόγησε 
και εισέπραξε µέσω εµβάσµατος η εταιρεία «SA MAYNARD SERVICES». ∆εν γνωρίζουµε τη 
σχέση του manager κ. Eduardo Gamarnik µε την εν λόγω εταιρεία και δεν µας 
παραδόθηκαν αντίγραφα των δύο εµβασµάτων µέσω των οποίων πραγµατοποιήθηκε η 
εξόφληση του ανωτέρω ποσού.  

Manager κ. Cabral Cipriano E Alves Lda 

o Το συµβόλαιο για τον εξάµηνο δανεισµό του ποδοσφαιριστή Lopes Da Silva Arnaldo Edi 
(Edinho) στην ΑΕΚ ΠΑΕ, προέβλεπε αµοιβή διαµεσολάβησης για τον manager κ. Cabral 
Cipriano E Alves Lda ποσού € 54.900. Από το ποσό αυτής της αµοιβής, € 10.000 
τιµολογήθηκαν και καταβλήθηκαν στην εταιρεία «CCA SPORT MANAGEMENT» ενώ το 
εναποµένων ποσό € 44.900 τιµολογήθηκε από την εταιρεία «LEVERAGE CORPORATION 
(PANAMA)» µε τα από 12/5/2008 νο. GRE 001205008 και 4/8/2008 νο. GRE 001808008 
τιµολόγια ποσού € 25.000 και € 19.900 αντίστοιχα. ∆εν µας παραδόθηκαν αντίγραφα των 
εµβασµάτων µέσω των οποίων πραγµατοποιήθηκε η εξόφληση των ανωτέρω ποσών. 
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Manager κ. Samuel Nwakasi Udergbunam 

o Στις 28/1/2008 µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. Θ. Νικολαϊδη και τον κ. 
Samuel Nwakasi Udergbunam manager του ποδοσφαιριστή Mohamed Kallon, υπεγράφη 
συµφωνητικό σύµφωνα µε το οποίο ο manager δικαιούταν να λάβει ως αµοιβή 
διαµεσολάβησης για την µεταγραφή του ως άνω ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ ΠΑΕ το ποσό των 
€ 35.000 το οποίο ήταν καταβλητέο σε δύο δόσεις.  

Στις 24/4/2008 και 15/5/2008 κατατέθηκαν ποσά € 17.000 και € 18.000 αντίστοιχα στον 
υπ’ αριθµό 40500700100955700000 της τράπεζας DEUTSCHE BANK FRANKFURT µε δικαιούχο 
τον Odungide Ekpo Charles. ∆εν γνωρίζουµε για την σχέση του Odungide Ekpo Charles µε 
τον manager Samuel Nwakasi Udergbunam.  

 

Για την χρήση 2007/2008 δεν µας παραδόθηκαν τα παραστατικά (τιµολόγια) για τους παρακάτω 
λογαριασµούς που έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασµούς των άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων:  

 

FTC FERENCVAROSI – LABDARUGO (TOZER) 70.000,00 

ATLETICO COLON CLUB (BLANCO) 420.958,53 

CABRAL CIPRIANO E ALVES LDA (ALVES GERALDO) 74.000,00 

MC EVENTS MARCELO CORREA DA COSTA (ALVES GERALDO) 23.800,00 

MΟGI MIRIM ESPORTE CLUBE (EDSON RAMOS DA SILVA) $450.000,00 

 

Οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν στην χρήση λήξης 30.06.2008 για λύσεις συµβολαίων καθώς 
και οι καθυστερούµενες δόσεις που καταβλήθηκαν στη χρήση, απεικονίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ 2007/2008 

∆ικαιούχοι 

Υπόλοιπο 
δόσεων από 
ηµεροµηνία 
διακοπής 

συµβολαίου   

Οφειλές σε 
καθυστέρηση 

που 
καταβλήθηκαν 
στη χρήση  

Αποζηµιώσεις 
Σύνολο 

καταβολών* 

ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 101.522,86 0,00 25.380,71 25.380,71 

IVIC VLADIMIR 270.304,58 0,00 215.736,04 215.736,04 

ΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 444.162,45 0,00 101.522,84 101.522,84 

LORENZO SERRA FERRER  4.568.527,92 0,00 2.601.357,87 2.601.357,87 

ALOMAR SERRA PEP 1.044.814,89 0,00 509.604,57 509.604,57 

Σύνολο 6.429.332,70 0,00 3.453.602,03 3.453.602,03 

* Στο σύνολο των καταβολών περιλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις για φόρους. 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΥΜ/ΧΕΣ

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

1 ΚΥΡΓΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28/7/2008 30/6/2013 25/8/2009 26 7.614.213,20 1.522.842,64

2 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 31/7/2008 30/6/2011 2/2/2009 17 3.188.071,07 619.902,71

3 FERREIRA RIVALDO 1/7/2007 30/6/2009 27/8/2008 1 2.766.497,40 115.270,73

4 MAJSTOROVIC DANIEL 1/7/2008 30/6/2011 13/8/2010 43 2.626.903,55 875.634,52

5 SCOCCO IGNACIO MARTIN 1/7/2008 30/6/2011 41 2.246.192,89 748.730,96

6 DJEBBOUR RAFIC-ZOHEIR 30/8/2008 30/6/2011 33 2.048.223,35 625.846,03

7 ARRUABARRENA MARTIN 3/7/2007 30/6/2010 8/8/2008 0 1.865.482,17 51.818,95

8 MANDUCA GUSTAVO 3/8/2006 30/6/2010 21/6/2010 23 1.852.791,83 511.793,13

9 ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/7/2006 30/6/2010 17 1.827.411,16 456.852,79

10 GARCIA JUAN FRANCISCO 30/7/2008 30/6/2010 29/1/2010 27 1.497.461,93 748.730,97

11 BLANCO ISMAEL 2/7/2008 30/6/2011 44 1.421.319,80 473.773,27

12 LOPES DA SILVA ARNALDO EDI 31/1/2008 30/6/2011 31/7/2009 36 1.288.578,67 429.526,22

13 NSALIWA TAMANDANI 3/7/2007 30/6/2010 30/12/2009 28 1.218.274,10 406.091,37

14 ΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 29/1/2007 30/6/2009 34 1.142.131,98 456.852,79

15 NATHAN JOEL BURNS 1/7/2008 30/6/2012 5 1.091.370,56 272.842,64

16 ΡΙΚΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1/7/2008 30/6/2013 5 1.065.989,85 213.197,97

17 ALVES GERALDO 4/6/2007 30/6/2010 21/7/2010 16 964.466,99 321.489,00

18 MACHO JURGEN 31/8/2007 30/6/2009 30/6/2009 3 609.137,10 317.786,88

19 HETEMAJ PERPARIM 3/7/2006 30/6/2010 31/8/2009 15 542.512,70 135.628,18

20 SAIA DIEGO SEBASTIAN 1/7/2008 30/6/2009 42 506.345,17 506.345,17

21 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/7/2008 30/6/2010 14/7/2010 20 456.852,79 228.426,40

22 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/7/2005 30/6/2010 1/9/2009 17 412.436,52 82.487,30

23 PELLETIERI AGUSTIN DANIEL 30/8/2008 30/6/2009 30/6/2009 32 397.208,12 397.208,12

24 ΚΟΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29/7/2005 30/6/2010 29/8/2008 0 393.401,01 0,00

25 SILVA RAMOS 3/7/2007 30/6/2012 27/1/2009 5 342.639,69 34.263,97

26 ΓΕΩΡΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/7/2008 30/6/2010 29 304.568,52 152.284,26

27 ΠΑΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10/5/2007 30/6/2012 15 253.807,10 50.761,42

28 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/7/2008 30/6/2011 0 228.426,39 76.142,13

29 ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1/7/2008 30/6/2011 5 215.741,11 71.913,70

30 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/7/2008 30/6/2011 30/6/2010 17 190.355,32 63.451,77

31 ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/7/2007 30/6/2011 7 158.629,43 39.657,36

32 ELHADJI DIOUF 25/7/2007 30/6/2011 19/8/2009 10 157.360,40 39.340,10

33 ΜΠΑΡΜΠΟΥ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/7/2007 30/6/2012 18/8/2009 0 114.213,25 11.421,33

34 ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/1/2008 30/6/2012 25/1/2010 0 82.487,31 10.692,80

35 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1/2/2008 30/6/2009 30/6/2009 59.524,24 29.695,43

36 ΠΑΛΗΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4/7/2008 30/6/2011 0 57.106,59 19.035,53

37 ΤΟΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/1/2007 31/12/2009 1/6/2009 0 52.030,46 0,00

38 ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/1/2007 31/12/2011 6/7/2009 0 45.685,28 0,00

39 ΦΥΣΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25/7/2006 30/6/2011 16/6/2009 0 38.071,06 7.614,21

40 YAHAYA SEIDU 21/7/2008 30/6/2009 30/6/2009 0 19.035,53 19.035,53

41 NSIABAMFUMU OLIVIER 10/2/2009 30/6/2009 15/7/2009 2 19.035,53 19.035,53

42 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20/7/2007 30/6/2010 1/7/2009 0 12.690,35 4.230,12

43 ΤΑΧΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31/10/2007 30/6/2010 30/6/2010 13 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 41.394.681,47 11.167.653,91

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

1 BAJEVIC DUSAN 21/11/2008 30/6/2011 1.939.086,20 484.771,55

2 ∆ΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/7/2008 30/6/2010 17/11/2008 1.149.746,16 239.530,45

3 SAVEVSKI TONY 23/7/2004 30/6/2010 946.700,67 157.783,45

4 ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 21/11/2008 30/6/2011 30/6/2009 543.147,20 135.786,80

5 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/11/2008 30/6/2011 523.096,44 130.774,11

6 ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 21/11/2008 30/6/2011 408.883,24 102.220,81

7 GERARDS EUGENE 16/11/2005 15/11/2010 24/6/2009 317.258,89 63.451,78

8 ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1/7/2008 30/6/2010 17/11/2008 251.269,03 52.347,72

9 ΚΕΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1/7/2008 30/6/2010 225.380,71 112.690,36

10 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1/7/2008 30/6/2010 17/11/2008 220.812,18 46.002,54

11 SUJICA SLOBOTAN 1/7/2008 30/6/2010 155.329,95 77.664,98

12 ΜΑΡΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/7/2008 30/6/2010 1/7/2009 127.411,16 63.705,58

13 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/10/2008 30/9/2010 103.553,29 51.776,65

14 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1/6/2008 30/6/2010 1/7/2009 84.263,96 42.131,98

15 MEDAN MIODRAG 1/7/2008 30/6/2010 17/11/2008 68.527,92 14.276,65

16 KOLA BLENDAR 1/9/2007 31/8/2008 44.416,24 44.416,24

17 ΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/7/2008 30/6/2009 30/6/2009 15.228,43 15.228,43

ΣΥΝΟΛΟ 7.124.111,67 1.834.560,08

 

3.3.5 Χρήση Λήξης 30.06.2009 

Τα βασικά δεδοµένα των συµβολαίων των ποδοσφαιριστών, προπονητών, managers και οµάδων  
απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΥΜ/ΧΕΣ

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ

1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΕ (DJEBOUR) 26/8/2008 3.150.000,00 962.500,00

2

PUMAS CLUB UNIVERSIDAD NACIONAL AC(SCOCCO)

17/6/2008 1.700.092,08 538.342,37

3 ATLETICO COLON CLUB (BLANCO) 10/8/2007 1.294.027,70 398.504,29

4

SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD.(MANDUCA)

15/5/2007 800.000,00 200.000,00

5 ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΛΑΓΟΣ) 12/7/2006 800.000,00 200.000,00

6 TORINO CALCIO SPA (SORRENTINO) 7/7/2005 800.000,00 0,00

7 HJK Oy Fimmair Stadium (HETEMAJ) 13/6/2006 450.000,00 112.500,00

8 Ν.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΕ (NSALIWA) 6/7/2007 400.000,00 133.333,33

9 SCODA ΞΑΝΘΗ ΑΟ (ΡΙΚΚΑ) 15/5/2008 400.000,00 80.000,00

10 ADELAIDE UNITED FC (BURNS) 10/6/2008 400.000,00 100.000,00

11 VITORIA FUTEBOL CLUBE SAD (EDINHO) 31/1/2008 350.000,00 116.666,67

12 MOGI MIRIM ESPORTE CLUBE (RAMOS) 16/5/2007 333.679,38 33.367,94

13 FC KAISERLAUTERN E.V. (MACHO) 31/8/2007 250.000,00 125.000,00

14 FC PACOS DE FERREIRA (ALVES) 4/6/2007 240.000,00 80.000,00

15 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ (ΜΠΑΡΜΠΟΥ∆ΗΣ) 31/7/2007 60.000,00 12.000,00

16 XAM-XAM F.C. (DIOUF) 23/7/2007 60.000,00 15.000,00

17 ΤΑΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ(ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ) 28/1/2008 50.000,00 11.111,11

18 Τ.Α.Ο Α.Ο ΧΑΊ∆ΑΡΙΟΥ (ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ) 31/1/2005 50.000,00 10.000,00

19 ΤΑΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ) 1/1/2007 50.000,00 11.111,11

20 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (ΤΟΦΑΣ) 9/3/2007 40.000,00 13.333,33

21 ΑΟ ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ) 28/6/2005 30.000,00 30.000,00

22 ROYAL KNIGHTS FC (YAHAYA) 16/6/2008 20.000,00 20.000,00

23 ΠΑΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ(ΤΑΧΤΣΙ∆ΗΣ) 22/7/2005 20.000,00 4.000,00

24 Α.Π.Ο ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ (ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΛΗΣ) 18.000,00 0,00

25

ΠΑΣ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ-ΒΑΛΙΑΝΟΥ)

17/11/2005 12.000,00 0,00

26 ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ (ΤΑΧΤΣΙ∆ΗΣ) 28/7/2005 8.000,00 2.666,67

27 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (ΚΑΛΤΣΑΣ) 26/3/2006 5.000,00 1.000,00

28 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ) 30/8/2005 3.000,00 600,00

ΣΥΝΟΛΟ 11.793.799,16 3.211.036,82

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

1 KOUTSOLIAKOS PAUL (ΜΠΑΣΙΝΑΣ) 1/8/2008 240.000,00 13.333,33

2 GEA WORLD SPA (SORRENTINO) 31/12/2005 215.000,00 0,00

3
SP INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT GMBH 

(MAJISTOROVIC) 14/5/2008 200.000,00 66.666,67

4 IVAN HORACIO HERNADEZ (SCOCCO) 17/6/2008 175.000,00 58.333,33

5 GAMARNIK EDUARDO (ARRUABARENA) 19/4/2007 100.000,00 2.709,38

6 BERROS JUAN WIS (BLANCO) 10/8/2007 100.000,00 33.333,33

7 COSENTINO PABLO (SAJA) 2/6/2008 100.000,00 100.000,00

8
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -SP INTERNATIONAL SPORT 

MANAGEMENT Gmbh (NSALIWA) 2/7/2007 95.000,00 33.333,33

9 IMG SPAIN OVERSEAS (JUAN FRAN) 27/8/2008 84.000,00 42.000,00

10 ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ (DJEBBOUR) 1/10/2008 82.500,00 27.500,00

11
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MAISTOROVIC) - SP 

INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT GMBH 1/10/2008 82.500,00 25.000,00

12 ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (DJEBBOUR) 1/10/2008 82.500,00 27.500,00

13 STRATA SPORTS MARKETING LIMITED (BURNS) 10/6/2008 80.000,00 20.000,00

14 STAVOR SA (PELLETIERI) 30/8/2008 80.000,00 80.000,00

15 CABRAL CIPRIANO E ALVES LDA (ALVES) 3/6/2007 74.000,00 24.666,67

16 ΤΟΠΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΡΙΚΚΑ) 1/7/2008 72.250,00 14.450,00

17 CABRAL CIPRIANO E ALVES LDA (EDINHIO) 31/1/2008 54.900,00 18.300,00

18
SBC SCHREIRER BUSINESS CONSULTING OEG (MACHO)

31/8/2007 50.000,00 25.000,00

19 ROBERTO DE FANTI (HETEMAJ) 31/10/2006 50.000,00 12.500,00

20 KGS CONSULTING MANAGEMENT LIMITED (DIOUF) 24/7/2007 30.000,00 7.500,00

21 SOLIDARITY ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ 17/1-27/3/09 25.644,00 25.644,00

22 MC EVENTS MARCELO CORREA DA COSTA (RAMOS) 23.800,00 2.380,00

23 P & P SPORTMANAGEMENT (SIORENTINO) 16/7/2007 20.000,00 0,00

24 PROSPORT INTERNATIONAL (ΤΟΦΑ) 16/3/2007 10.000,00 3.333,33

25 SOLIDARITY SILVA EDSON RAMOS 7/11/2008 3.058,17 3.058,17

26 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (NSIABAMFUMU) 5/3/2009 2.000,00 2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.132.152,17 668.541,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 62.444.744,47 16.881.792,36
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Κατά την αγωνιστική περίοδο 2008/2009 το κόστος κτήσης των ποδοσφαιριστών και τεχνικών 
της ΑΕΚ ΠΑΕ ανήρχετο συνολικά στο ποσό των € 13 εκ. και η αναλογία του κόστους κτήσης των 
ποδοσφαιριστών από ποδοσφαιρικές οµάδες και διαµεσολαβητές ανήλθε στο ποσό των € 3,9 εκ. 
διαµορφώνοντας το συνολικό κόστος του αγωνιστικού τµήµατος της ΑΕΚ ΠΑΕ στο ποσό των  
€ 16,9 εκ. όπως απεικονίζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι στα λογιστικά βιβλία της περιόδου 1/7/2008 έως 
30/6/2009 λογίσθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις στους λογαριασµούς των ποδοσφαιριστών και στα 
αναλογούντα έξοδα µεταγραφών µε συνέπεια να προκύψει αρνητική διαφορά σε βάρος των 
αποτελεσµάτων ποσού € 430 χιλ. όπως απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2008/2009 η ΑΕΚ ΠΑΕ σύναψε συµφωνίες ποσού € 7.992.048,44 µε 
ποδοσφαιρικές οµάδες και διαµεσολαβητές για αγορές δικαιωµάτων ποδοσφαιριστών. 

 

Παρατηρήσεις Ελέγχου χρήσης λήξης 30.06.2009 

Ποδοσφαιριστής Fabian Gustavo Moyano 

o Στις 30/8/2008 µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ εκπροσωπούµενη από τον κ. Θ. Νικολαϊδη και της 
ποδοσφαιρικής οµάδας της Αργεντινής CLUB ATHLETICO LANUS συµφωνήθηκε η 
µεταβίβαση στην ΑΕΚ ΠΑΕ του δικαιώµατος αγοράς του ποδοσφαιριστή Fabian Gustavo 
Moyano έναντι τιµήµατος € 650.000 χωρίς να αναφέρονται στο συµφωνητικό χρονικοί 
περιορισµοί. Σύµφωνα µε το συµφωνητικό στην περίπτωση που η ΑΕΚ ΠΑΕ εξασκούσε το 
δικαίωµα αγοράς του ποδοσφαιριστή, υποχρεούταν να καταβάλει ως πρόσθετη αµοιβή το 
ποσό των € 3.500.000.  

Το ποσό των € 650.000 καταβλήθηκε από την ΑΕΚ ΠΑΕ µέσω τραπεζικού εµβάσµατος στην 
CLUB ATHLETICO LANUS SABADELL ES αλλά το αντίγραφο του τραπεζικού εµβάσµατος 
φέρει ως αιτιολογία «αµοιβή µεταγραφής για τον ποδοσφαιριστή Pelletieri».  

Το δικαίωµα εξάσκησης της αγοράς του ποδοσφαιριστή Fabian Gustavo Moyano µέχρι και 
την ηµεροµηνία του ελέγχου µας δεν έχει εξασκηθεί. 

Manager Π. ∆οµουτζόγλου 

o To ήµισυ της αµοιβής της εταιρείας διαµεσολάβησης STAVOR SA για τον δανεισµό του 
ποδοσφαιριστή A. Pelletieri ποσού € 40.000 καταβλήθηκε στον λογ. 
8802804010000000074821408 της τράπεζας MARFIN EGNATIA BANK µε δικαιούχο τον  
κ. Π. ∆οµουτζόγλου χωρίς να µας έχει παραδοθεί σχετικό παραστατικό. 

Ποδοσφαιριστής Ν. Λυµπερόπουλος 

o Κατά την λύση του συµβολαίου του ποδοσφαιριστή Ν. Λυµπερόπουλου στις 7/7/2008 του 
καταβλήθηκαν το ποσό των € 120.000 για τη συµµετοχή του σε οµίλους Champions League 
2006/2007 και το ποσό των € 20.000 για τη συµµετοχή του στους οµίλους του Κυπέλλου 
UEFA 2007/2008. Τα ανωτέρω ποσά δεν προβλέπονταν από το συνταχθέν µε ηµεροµηνία 
27/6/2006 συµβόλαιό του. Επισηµαίνεται όµως ότι συµπεριλαµβάνονταν στο αρχικό του 
συµβόλαιο µε ηµεροµηνία 28/7/2004. 

 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
Ετήσιο κόστος κτήσης 
ποδοσφαιριστών/προπονητών 

13.002.213,99 13.400.059,29 -397.845,30 

Αναλογία χρήσης κόστους 
αγοράς 

3.879.578,37 3.912.031,35 -32.452,98 

Σύνολα  16.881.792,36 17.312.090,64 -430.298,28 
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Managers Berros Juan Wis - Π. ∆οµουτζόγλου 

o Στις 2/2/2009 ποσό € 25.000 που αναφέρεται στη δεύτερη δόση της αµοιβής του κ. Berros 
Juan Wis manager του ποδοσφαιριστή Blanco Ismael, εισέπραξε ο manager κ. Π. 
∆οµουτζόγλου. Για την συναλλαγή αυτή δεν µας έχει παραδοθεί αντίγραφο εξουσιοδότησης 
για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού.  

∆ικαιώµατα εικόνας ποδοσφαιριστή Nathan Burns 

o Στο συµφωνητικό µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και την ADELAIDE UNITED F.C. προβλεπόταν κόστος 
µεταγραφής για τον ποδοσφαιριστή Nathan Burns ποσού € 400.000. Για το ποσό της 
µεταγραφής εκδόθηκε από την ADELAIDE UNITED F.C. τιµολόγιο € 200.000 και για το 
εναποµένων ποσό των € 200.000 το οποίο αφορούσε τα δικαιώµατα εικόνας του 
ποδοσφαιριστή, συµφωνήθηκε η απευθείας καταβολή στον ποδοσφαιριστή. Κατά τον 
διενεργηθέντα έλεγχο µας επιδείχθηκε τιµολόγιο της εταιρείας «MAX SPORT AG» µε έδρα το 
Liechtenstein µε ηµεροµηνία 13/1/2009 Νο.0101-09 ποσού € 100.000 µε αιτιολογία 
«δεύτερη δόση δικαιωµάτων εικόνας βάσει συµφωνητικού». Με το ποσό του ανωτέρω 
τιµολογίου δεν επιβαρύνθηκε ο λογαριασµός του παγίου ενεργητικού «Έξοδα απόκτησης 
ποδοσφαιριστών». ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τη σχέση του ποδοσφαιριστή 
Nathan Burns µε την εταιρεία «MAX SPORT AG». 

Μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Daniel Majstorovic 

o Στις 14/5/2008 υπεγράφη συµφωνητικό µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και της εταιρείας  
«SP INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT GMBH» σύµφωνα µε το οποίο η τελευταία 
δικαιούταν να λάβει ως αµοιβή το ποσό των € 200.000 σε τρεις δόσεις, για την µεταγραφή 
του ποδοσφαιριστή Daniel Majstorovic. Η πρώτη δόση της αµοιβής ποσού € 80.000 έπρεπε 
να καταβληθεί έως την 30/7/2008. Από τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ 
προέκυψε ότι καταβλήθηκε στον τραπεζικό λογαριασµό της ως άνω εταιρείας στην 
Ελβετία, το συνολικό ποσό των € 65.000 έναντι της πρώτης δόσης χωρίς να µας επιδειχθεί 
σχετικό φορολογικό παραστατικό. Στις 25/5/2009 ποσό € 20.000 καταβλήθηκε µέσω 
τραπεζικού εµβάσµατος στον λογαριασµό της Εθνικής Τράπεζας Νο. 
8501107270000072760149178 µε δικαιούχο τον κ. Ι. Εµµανουηλίδη ενώ στα λογιστικά 
βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ χρεώθηκε η καρτέλα της εταιρείας «SP INTERNATIONAL SPORTS 
MANAGEMENT GMBH». ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τη σχέση του κ. Ι. Εµµανουηλίδη 
µε την εταιρεία «SP INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT GMBH». 

Επιπρόσθετα, στις 1/7/2008 υπεγράφη συµφωνητικό µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και τον κ. Ι. 
Εµµανουηλίδη σύµφωνα µε το οποίο ο τελευταίος θα λάµβανε ως αµοιβή διαµεσολάβησης 
για την µεταγραφή του ποδοσφαιριστή Daniel Majstorovic το ποσό των € 50.000 σε τρεις 
δόσεις πλέον δύο εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ ΠΑΕ σε θύρα VIP αξίας € 10.000. Για την 
συγκεκριµένη αµοιβή µέχρι και την ηµεροµηνία του ελέγχου µας ο κ. Ι. Εµµανουηλίδης 
έλαβε το ποσό των € 25.000 µε αντίστοιχη έκδοση φορολογικού παραστατικού. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό κόστος διαµεσολάβησης για την µεταγραφή 
του ποδοσφαιριστή Daniel Majstorovic ανέρχονταν σε € 260.000. 

 

Για την χρήση 2008/2009 δεν µας παραδόθηκαν τα παραστατικά (τιµολόγια) για τους παρακάτω 
λογαριασµούς που έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασµούς των άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων:  

   

ATLETICO COLON CLUB (BLANCO) 873.069,17 

ADELAIDE UNITED FC (BURNS) 100.000,00 

BERROS JUAN WIS (BLANCO) 25.000,00 

SP INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT GMBH 85.000,00 
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Οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν στην χρήση λήξης 30.06.2009 για λύσεις συµβολαίων καθώς 
και οι καθυστερούµενες δόσεις που καταβλήθηκαν στη χρήση, απεικονίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

 

ΧΡΗΣΗ 2008/2009 

∆ικαιούχοι 

Υπόλοιπο 
δόσεων από 
ηµεροµηνία 
διακοπής 

συµβολαίου   

Οφειλές σε 
καθυστέρηση 

που 
καταβλήθηκαν 
στη χρήση  

Αποζηµιώσεις 
Σύνολο 

καταβολών* 

ARRUABARRENA MARTIN 1.249.999,95 0,00 222.081,22 222.081,22 

MEDAN MIODRAG 59.961,93 0,00 27.710,21 27.710,21 

ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 183.022,06 0,00 74.612,96 74.612,96 

∆ΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 964.670,72 0,00 398.487,47 398.487,47 

ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 204.156,09 0,00 97.557,11 97.557,11 

ΜΑΡΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 63.705,58 0,00 31.852,79 31.852,79 

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

44.268,23 0,00 23.836,76 23.836,76 

Σύνολο 2.769.784,56 0,00 876.138,52 876.138,52 

 

* Στο σύνολο των καταβολών περιλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις για φόρους. 
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4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Στους λογαριασµούς των «Απαιτήσεων» του κυκλοφορούντος ενεργητικού παρακολουθούνται 
όλες οι αξιώσεις κατά φυσικών ή νοµικών προσώπων για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών.  

Ειδικότερα η ΑΕΚ ΠΑΕ στους λογαριασµούς των «Βραχυπρόθεσµων Απαιτήσεων» παρακολουθεί 
τις απαιτήσεις της από τις πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας µέσω πιστωτικών καρτών, από τα 
έσοδα διαφηµιστικών δικαιωµάτων και χορηγιών καθώς και τις απαιτήσεις της από 
συνδεδεµένες εταιρείες. 
 
 
Ο συγκριτικός πίνακας των απαιτήσεων σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 
ανά χρήση έχει ως εξής :   
 

 

Περιγραφή  30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

Πελάτες 737.375,52 1.593.019,38 1.388.227,01 5.162.177,11 6.928.201,63 

Γραµµάτια Εισπρακτέα στο 
Χαρτοφυλάκιο 

-  1.200.000,00 800.000,00 250.000,00 - 

Επιταγές Εισπρακτέες 
Μεταχρονολογηµένες  

280.212,98 184.069,83 387.298,16 107.100,00 179.416,65 

Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην 
Επόµενη Χρήση 

-  107.496,30 14.000.003,50 -   - 

∆εσµευµένοι Λογ/σµοί 
Καταθέσεων 

375.000,00 750.000,00 -  -  -  

Επισφαλείς-Επίδικοι 
Πελάτες και Χρεώστες  

873.094,98 998.044,98 998.374,98 22.056.186,13 22.582.074,72 

Μείον : Προβλέψεις -  -  -  -  
  

(4.211.362,23) 

Χρεώστες ∆ιάφοροι 733.191,09 813.761,95 767.979,72 933.995,33 738.968,03 

Χρεώστες-Πιστωτικές 
Κάρτες 

1.326.042,67 1.044.231,42 2.233.295,57 430.786,80 913.026,79 

Προκαταβολές για 
Μεταγραφές 
Ποδοσφαιριστών 

-  -  943.800,00 -  -  

Λογαριασµοί ∆ιαχειρίσεως 
Προκαταβολών και 
Πιστώσεων 

50.951,30 66.186,58 185.976,54 257.268,59 11.223,19 

Σύνολο 4.375.868,54 6.756.810,44 21.704.955,48 29.197.513,96 27.141.548,78 
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4.1 Ακίνητα Υπόλοιπα Πελατών  

Από την επισκόπηση των υπολοίπων του λογαριασµού «Πελάτες», διαπιστώθηκαν ακίνητα 
υπόλοιπα πελατών. Τα σηµαντικότερα ακίνητα υπόλοιπα απεικονίζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί:   

 

Επωνυµία  30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2010 

STADIUM SPORT AGENCIES LTD 143.383,81 204.833,49 204.833,49 204.833,49 

IMAKO MEDIA S.A 140.336,55 140.336,55 140.336,55 140.336,55 

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛ.ΠΟ∆ΟΣΦ.Β ΚΑΙ Γ 107.643,14 107.643,14 107.643,14 107.643,14 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ 124.950,00 124.950,00 124.950,00 124.950,00 

GS ΤΡΑΒΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 

CHEVELLΑS A.Ε. 0,00 27.965,00 145.656,00 145.656,00 

Σύνολο 635.313,50 724.728,18 842.419,18 842.419,18 
 
 
 
 

Παρατηρήσεις Ελέγχου 

STADIUM SPORT AGENCIES LTD 

o Το ποσό των € 204.833,49 αναφέρεται σε απαίτηση της ΑΕΚ ΠΑΕ από την εκχώρηση των 
διαφηµιστικών δικαιωµάτων αγώνων. Το υπόλοιπο δεν παρουσιάζει κίνηση από 
11/4/2008. ∆εν µας έχει επιδειχθεί σύµβαση και δεν µας έχουν δοθεί επεξηγήσεις από την 
Οικονοµική ∆ιεύθυνση για τους λόγους µη είσπραξης του ανωτέρω ποσού. 

IMAKO MEDIA S.A 

o Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι η απαίτηση από την εταιρεία «IMAKO MEDIA 
S.A» αναφέρεται κατά το ποσό των € 98.600 σε υπόλοιπο που έχει δηµιουργηθεί σε χρήση 
προγενέστερη της χρήσης λήξης 30.06.2007 και όπως έχει προαναφερθεί δεν µας έχουν 
παραδοθεί αναλυτικές καρτέλες καθολικών ώστε να επιβεβαιώσουµε την ορθότητα των 
λογιστικών καταχωρήσεων. Το εναποµένον ποσό έχει δηµιουργηθεί από την µεταφορά 
στον λογαριασµό των πελατών µέρους του υπολοίπου του λογαριασµού «Προµηθευτές» 
στον οποίο η ΑΕΚ ΠΑΕ καταχωρούσε τις καταβολές προς την «IMAKO MEDIA S.A» για την 
δαπάνη της κυκλοφορίας του εντύπου µε τίτλο "ΑΕΚ EMPIRE". Επισηµαίνεται ότι κατά την 
30.06.2009 στα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ εµφανίζεται αντίστοιχα υποχρέωση προς την 
εταιρεία «IMAKO MEDIA S.A» ποσού € 165.795,24 που ενδεχοµένως θα έπρεπε να 
συµψηφισθεί µε το ποσό των απαιτήσεων. 

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛ.ΠΟ∆ΟΣΦ.Β ΚΑΙ Γ 

o Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι το ποσό των € 107.643,14 έχει δηµιουργηθεί 
σε χρήση προγενέστερη της χρήσης λήξης 30.06.2007 και όπως έχει προαναφερθεί δεν µας 
έχουν παραδοθεί αναλυτικές καρτέλες καθολικών ώστε να επιβεβαιώσουµε την ορθότητα 
των λογιστικών καταχωρήσεων.  

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ 

o Το υπόλοιπο του λογαριασµού της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ» ποσού  
€ 124.950,00 αναφέρεται σε οφειλή της εταιρείας προς την ΑΕΚ ΠΑΕ από τη σύµβαση 
«επίσηµου χορηγού» που είχε συναφθεί µε το Ιδιωτικό Συµφωνητικό της 17/11/2004.   

GS ΤΡΑΒΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

o Το υπόλοιπο αφορά τιµολόγηση κατάπτωσης ποινικής ρήτρας για ακύρωση αγώνα και δεν 
παρουσιάζει κίνηση από τη χρήση λήξης 30.6.2007. 
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CHEVELLΑS A.Ε. 

o Το ποσό των € 145.656,00 αναφέρεται σε απαίτηση από διαφηµίσεις στα matrix του 
γηπέδου κατά την διάρκεια των αγώνων της ΑΕΚ ΠΑΕ. Για την ανωτέρω απαίτηση η ΑΕΚ 
ΠΑΕ έχει ασκήσει ένδικα µέσα µε το δικόγραφο αγωγής στις 8/10/2010. 

Επισηµαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω ποσά των επισφαλών απαιτήσεων σε περίπτωση διαγραφής 
τους, µειώνουν ισόποσα τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της ΑΕΚ ΠΑΕ κατά την χρήση 
διαγραφής τους. 

 

 

4.2 Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 

Στον λογαριασµό «Επισφαλείς – Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες» παρακολουθούνται οι 
απαιτήσεις των οποίων η είσπραξη κρίνεται επισφαλής (αµφίβολης ρευστοποίησης) καθώς και οι 
απαιτήσεις οι οποίες µετατρέπονται σε επίδικες. Η ΑΕΚ ΠΑΕ στον ανωτέρω λογαριασµό 
περιλαµβάνει τις εξής απαιτήσεις:   

o Στις χρήσεις λήξης από 30/6/2005 έως και 30/6/2009 περιλαµβάνεται ποσό € 873.094,98 
το οποίο, σύµφωνα µε τα δεδοµένα των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ αφορά καταβολή 
στον κ. Χαρίλαο Ψωµιάδη του Γεωργίου από τη χρήση λήξης 30/6/2003. 

o Στην χρήση λήξης 30/6/2008 περιλαµβάνεται ποσό € 21.065.811,15 το οποίο αφορά µέρος 
της απαίτησης ποσού € 44.361.139,00 που µε βάση τη δικαστική απόφαση Νο.880/7-2-08 
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καταδικάσθηκαν να καταβάλλουν στην ΑΕΚ ΠΑΕ οι 
κ.κ. Χρυσόστοµος Ψωµιάδης, Χαρίλαος Ψωµιάδης του Γεωργίου και Χαρίλαος Ψωµιάδης 
του Παναγιώτη ως αποζηµίωση για αποκατάσταση περιουσιακής ζηµίας και χρηµατικής 
ικανοποίησης για ηθική βλάβη. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΚ ΠΑΕ στη συνεδρίασή τους στις 30/06/2009 αποφάσισε την 
τµηµατική και ισόποση διαγραφή της ως άνω απαίτησης σε µία πενταετία µε ετήσια επιβάρυνση 
των αποτελεσµάτων χρήσης κατά το ποσό των € 4.211.362,23. 

 

 

4.3 Χρεώστες ∆ιάφοροι  

Στον λογαριασµό «Χρεώστες ∆ιάφοροι» περιέχονταν υπόλοιπα λογαριασµών τα οποία αφορούν 
απαιτήσεις της ΑΕΚ ΠΑΕ, που διαγράφηκαν µε χρέωση των λογαριασµών αποτελεσµάτων όπως 
αναλυτικά παρατίθενται στην παράγραφο 8.1. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

 

Χρήση Ποσό Περιγραφή 

30/06/2005 80.000 «Επιταγή Σπανού» 

30/06/2007 60.000 «Εκκαθάριση αγώνα ΑΕΚ-MILAN FC» 

30/06/2007 5.000 «Απαίτηση Κ. Γενεράκη» 

30/06/2007 48.000 «Επιταγές ερασιτεχνικής» 

30/06/2008 42.000 «Β. Νικολόπουλος» 

30/06/2009 56.730 «Σύνδεσµος φιλάθλων Original» 
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4.4 Λογαριασµός Προκαταβολών και Πιστώσεων  

o Στην χρήση λήξης 30/06/2005 εµφανίζονταν εξ’ απογραφής στα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ 
ΠΑΕ απαιτήσεις ποσού € 400.790 µε αιτιολογία λογαριασµού «Τερεζάκης» και ποσού  
€ 14.553,59 µε αιτιολογία λογαριασµού «Στράτος». Οι ανωτέρω απαιτήσεις διαγράφηκαν 
µε βάση χειρόγραφη σηµείωση που βρέθηκε στα αρχεία των λογιστικών εγγραφών 
κλεισίµατος της χρήσης. ∆εν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε τους αντισυµβαλλόµενους 
της διαγραφής λογαριασµούς διότι όπως έχει προαναφερθεί δεν µας έχουν παραδοθεί στο 
σύνολό τους, οι αναλυτικές καρτέλες των λογαριασµών. 

o Στη διάρκεια των χρήσεων 2005-2009 καταβλήθηκε στους κ.κ. Σεραφείδη, Καραούλη, 
Αρωνιάδη, Γεωργίου και Νεστορίδη συνολικό ποσό € 170.020,55 έναντι λογαριασµού και 
εξοδολογίων. Στη χρήση λήξης 30.06.2009 το ανωτέρω ποσό διαγράφηκε σε βάρος των 
αποτελεσµάτων, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στην παράγραφο 8.1, διότι όπως µας 
δηλώθηκε από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση δεν είχαν προσκοµισθεί εξοδολόγια ή άλλα 
παραστατικά.  

o Από τον διενεργηθέντα έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ διαπιστώθηκε ότι στη 
χρήση λήξης 30/06/2007 χρεώθηκε ο λογαριασµός του κ. Π. Στάθη µε την καταβολή 
συνολικού ποσού € 130.000 το οποίο αναφέρεται σε δύο επιταγές αξίας € 50.000 και € 
80.000 αντίστοιχα. Στην συνέχεια το ποσό των € 50.000 µεταφέρθηκε στον λογαριασµό της 
εταιρείας «ROM C & C LTD» µε έδρα την Λευκωσία στην Κύπρο όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 7.1.3. Το υπόλοιπο της απαίτησης ποσού € 80.000 διαγράφηκε µε την 
µεταφορά του σε βάρος των ανόργανων αποτελεσµάτων της χρήσης λήξης 30/6/2009 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8.1.  

 

4.5 Συναλλαγές µε το Συνδεδεµένο Μέρος «Empire 1924 ΑΕ» 

Με την υπ’ αριθµό 1953/11.02.2005 απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών δόθηκε άδεια σύστασης 
στην εταιρεία µε την επωνυµία «EMPIRE Ανώνυµη Εταιρία Εµπορική-Εισαγωγική-Εξαγωγική και 
Επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας» και τον διακριτικό τίτλο «Empire 1924 Α.Ε.» η οποία έλαβε Αριθµό 
Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 58115/01ΑΤ/Β/05/60.  

Η κάλυψη του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού € 150.000 πραγµατοποιήθηκε 
ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους από τους: 

• Θεµιστοκλή Νικολαϊδη – ποσοστό 15,67%,  

• Τάκη-Παναγιώτη Κανελλόπουλο – ποσοστό 18,81%,  

• Νίκο Κούλη, – ποσοστό 1,57% 

• Γκίκα Γκούµα– ποσοστό 15,67%,  

• Αναστάσιο Θανόπουλο – ποσοστό 8,15%,  

• Νικόλαο Νοτιά – ποσοστό 31,35%,  

• Πέτρο Παππά – ποσοστό 6,27%,  

• Στράτο Φαναρά – ποσοστό 0,16%,  

• Κωνσταντίνο Φαναρά – ποσοστό 0,16%,  

• Γεώργιο Κουµπάρο – ποσοστό 0,24%,  

• Βασιλική Κουµπάρου – ποσοστό 0,24%,  

• Γεώργιο Κιντή – ποσοστό 0,31%,  

• Λοϊζο Παπαδόπουλο – ποσοστό 0,31%,  

• Κωνσταντίνο Λουτσίδη – ποσοστό 0,78% και  

• Σπυρίδων ∆ελιάδη – ποσοστό 0,31%.  
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Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποτελούσαν οι κ.κ. Θεµιστοκλής Νικολαϊδης, 
Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Νικόλαος Κούλης, Γεώργιος Ρόκκας, Γεώργιος Κιντής, 
Πέτρος Παππάς, Αναστάσιος Θανόπουλος, Νικόλαος Νοτιάς και Ευστράτιος Φαναράς.  

Σύµφωνα µε το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΑΕΚ ΠΑΕ στις 
31/1/2005 αποφασίσθηκε η προέγκριση των συµβάσεων µε την υπό σύσταση εταιρεία «EMPIRE 
Ανώνυµη Εταιρία Εµπορική-Εισαγωγική-Εξαγωγική και Επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας», σύµφωνα µε 
το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920.  

Με το Ιδιωτικό Συµφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης Σηµάτων στις 4/5/2005, η ΑΕΚ ΠΑΕ 
παραχώρησε στην «EMPIRE 1924 A.E.» α) το δικαίωµα χρήσης των σηµάτων της «ΑΕΚ ΠΑΕ»,  
«ΑΕΚ FC» και «AEK INSURANCE» (όπως προστέθηκε µε την τροποποίηση ιδιωτικού συµφωνητικού 
στις 28/7/2006), β) το δικαίωµα παραγωγής και διάθεσης προϊόντων µε τη χρήση των ως άνω 
σηµάτων, και γ) το δικαίωµα παραχώρησης υποάδειας χρήσης των σηµάτων της ΑΕΚ ΠΑΕ σε 
τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για εκµετάλλευση στις εµπορικές τους δραστηριότητες. Ως 
αντάλλαγµα για την παραχώρηση της υποάδειας χρήσεως των σηµάτων της σε τρίτους, η ΑΕΚ 
ΠΑΕ θα λάµβανε ποσοστό 80% επί των καθαρών κερδών προερχόµενων από την είσπραξη 
καταβολής δικαιωµάτων (royalties) από τα πρόσωπα αυτά, αλλά και από την παραγωγή και 
διάθεση των δικών της προϊόντων. Επισηµαίνεται ότι η τροποποίηση ιδιωτικού συµφωνητικού 
παραχώρησης χρήσης σηµάτων µε ηµεροµηνία 28/7/2006 παραπέµπει στους όρους του από 
4/5/2006 ιδιωτικού συµφωνητικού ενώ η ηµεροµηνία αρχικού συµφωνητικού που µας 
παραδόθηκε είναι η 4/5/2005. 

Με το Ιδιωτικό Συµφωνητικό της 19/7/2005 η ΑΕΚ ΠΑΕ παραχώρησε στην εταιρεία «EMPIRE 1924 
A.E.» το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης α) των διαφηµιστικών χώρων του γηπέδου, β) 
των διαφηµιστικών καταχωρήσεων, γ) της βάσης δεδοµένων, δ) κάθε είδους κινητών, ακίνητων 
και άυλων περιουσιακών δικαιωµάτων της και ε) των image rights των αθλητών της ΑΕΚ ΠΑΕ 
προς τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Η «Empire 1924 Α.Ε.» οφείλει να καταβάλει στην ΑΕΚ 
ΠΑΕ ως αντάλλαγµα όσον αφορά το αντικείµενο της παραχώρησης των ως άνω δικαιωµάτων σε 
τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ποσοστό 80% επί των καθαρών κερδών προερχοµένων από την 
είσπραξη καταβολής αµοιβών, διαφηµιστικών εσόδων ή / και δικαιωµάτων από τα πρόσωπα 
αυτά, αλλά και από την παραγωγή και διάθεση των δικών της προϊόντων.  Ως καθαρά κέρδη 
ορίζονται τα συνολικά έσοδα αφαιρουµένων των πάσης φύσεως εξόδων που θα δηµιουργηθούν 
από την υλοποίηση και διεκπεραίωση της ως άνω εµπορικής δραστηριότητας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ανά χρήση η ανάλυση των υπολοίπων των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων της ΑΕΚ ΠΑΕ από την «Empire 1924 Α.Ε.»: 

 

 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

Απαιτήσεις  358.827,65 320.070,14 468.489,08 1.027.472,93 

Υποχρεώσεις  -2.309,68 -53.538,93 -23.761,81 -8,33 

Υπόλοιπο 356.517,97 266.531,21 444.727,27 1.027.464,60 

 

o Από την επισκόπηση των αναλυτικών καθολικών της περιόδου 01/07/2008-30/06/2009 του 
της εταιρείας «Empire 1924 A.E» διαπιστώθηκε ότι η ΑΕΚ ΠΑΕ κατέβαλλε στην εν λόγω 
εταιρεία και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα σηµαντικά ποσά ταµειακών διευκολύνσεων 
διαµορφώνοντας µε τον τρόπο αυτό την συνολική της απαίτησή στο ποσό των  
€ 1.027.472,93. 

Επιπρόσθετα από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στη χρήση λήξης 30/06/2010 η ΑΕΚ ΠΑΕ 
κατέβαλε πρόσθετες ταµειακές διευκολύνσεις στην εταιρεία «Empire 1924 A.E.» ποσού  
€ 200.000 περίπου.  

Για τις ανωτέρω χρηµατικές διευκολύνσεις δεν µας έχουν παραδοθεί σχετικά πρακτικά 
εγκρίσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τις Γενικές Συνελεύσεις σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/20. 

Συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων από την «Empire 1924 A.E.» αναφέρεται σε 
ταµειακές διευκολύνσεις και όχι σε απαιτήσεις από έσοδα της ΑΕΚ ΠΑΕ βάσει των 
συναφθέντων συµφωνητικών. 
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Επισηµαίνεται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις τελευταίες 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «EMPIRE 1924 Α.Ε.» στις 31.12.2009 
αναφέρεται ότι «Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη και 
οι παρατηρήσεις του ελέγχου, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.Κ.2190/1920». 

Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι στην παρούσα φάση η «Empire 1924 A.E.» δεν έχει την 
απαιτούµενη κεφαλαιακή διάρθρωση και την ταµειακή ρευστότητα για την επιστροφή των 
ταµειακών διευκολύνσεων. 

Η εταιρεία «EMPIRE 1924 Α.Ε.» εµπίπτει στους ορισµούς των διατάξεων της παραγράφου 5 
του άρθρου 42ε του κ.ν 2190/20 περί συνδεδεµένων επιχειρήσεων και συνεπώς σύµφωνα 
µε το άρθρο 90 του ιδίου νόµου η ΑΕΚ ΠΑΕ όφειλε να συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, οι οποίες να περιλαµβάνουν και τις οικονοµικές καταστάσεις της ως άνω 
εταιρείας. 

 

 

4.6 Λοιπές Απαιτήσεις 

Κατά τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι κατά την 30/06/2007 καταβλήθηκαν στους προµηθευτές 
εξωτερικού «STAR MEDIA DOO» και «VIRES DOO» ως προκαταβολή ποσά € 185.000,00 και  
€ 85.000,00 αντίστοιχα για τα οποία δεν µας έχουν παραδοθεί οι σχετικές συµβάσεις. Η απαίτηση 
ποσού € 185.000 από την εταιρεία «STAR MEDIA DOO» δεν είχε τακτοποιηθεί έως και την 
30/06/2009 ενώ η απαίτηση ποσού € 80.000,00 από την εταιρεία «VIRES DOO» διαγράφηκε µε 
την µεταφορά του στα έκτακτα αποτελέσµατα στη χρήση λήξης 30.06.2009 όπως αναφέρεται και 
στην παράγραφο 8.1. 
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5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Στους λογαριασµούς των «Υποχρεώσεων» παρακολουθούνται όλες οι υποχρεώσεις για τη λήψη 
αγαθών και υπηρεσιών.  Ανάλογα µε τον χρόνο λήξης των υποχρεώσεων διακρίνονται σε: 

α) µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, των οποίων η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά από το τέλος 
της επόµενης χρήσεως και, 

β) βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, των οποίων η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην 
επόµενη χρήση. 

Η ΑΕΚ ΠΑΕ στους λογαριασµούς των «Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων» παρακολουθεί κατά 
κύριο λόγο τις µακροπρόθεσµες οφειλές των συµβολαίων του αγωνιστικού τµήµατος, τις 
µακροπρόθεσµες οφειλές φόρων καθώς και την υποχρέωση από την έκδοση του οµολογιακού 
δανείου. 

Αντίστοιχα στους λογαριασµούς των «Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων» παρακολουθεί τις 
βραχυπρόθεσµες οφειλές των συµβολαίων του αγωνιστικού τµήµατος, τις υποχρεώσεις προς 
προµηθευτές, τις υποχρεώσεις για φόρους και ασφαλιστικά ταµεία καθώς και τα 
βραχυπρόθεσµα δάνεια από πιστωτικά ιδρύµατα και τρίτους. 

Ο συγκριτικός πίνακας των υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις ανά χρήση έχει ως εξής :   
 
Περιγραφή  30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις: 

Οµολογιακό ∆άνειο  -  8.682.780,96 6.998.477,55 5.998.477,55 4.998.477,55 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις  

10.900.925,27 15.364.767,19 19.967.720,35 15.587.343,10 24.198.471,19 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων  

10.900.925,27 24.047.548,15 26.966.197,90 21.585.820,65 29.196.948,74 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις:  

Προµηθευτές  3.205.262,77 1.467.923,04 2.034.734,92 3.976.536,55 5.296.125,06 

Επιταγές Πληρωτέες  733.542,66 855.858,01 3.592.974,75 2.971.903,19 7.788.642,26 

Τράπεζες λογ/σµοί 
Βραχυπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων  

3.832.058,16 7.538,56 377,94 3.304.777,49 4.388.961,08 

Προκαταβολές Πελατών  310.028,52 13.010,00 2.430,00 178.888,76 312.435,15 

Υποχρεώσεις από Φόρους-
Τέλη  

4.604.251,27 6.728.075,88 2.633.026,70 2.996.807,95 3.821.541,59 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί  34.182,85 96.673,16 55.189,80 156.776,53 278.771,51 

Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις Πληρωτέες 
στην Επόµενη Χρήση  

-  317.219,04 1.684.303,41 1.250.000,00 1.000.000,00 

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις προς Μέλη 
∆.Σ. και Μετόχους  

204.806,22 184.374,37 - - - 

Πιστωτές ∆ιάφοροι 1.201.494,73 774.252,31 734.051,38 1.000.562,49 753.704,79 

Υποχρεώσεις από 
Μεταγραφές, Ανανεώσεις 
Συµβολαίων 
Ποδοσφαιριστών  

3.283.991,79 4.221.641,87 341.709,50 8.426.307,73 8.464.251,70 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων  

17.409.618,97 14.666.566,24 11.078.798,40 24.262.560,69 32.104.433,14 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 28.310.544,24 38.714.114,39 38.044.996,30 45.848.381,34 61.301.381,88 
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5.1 ∆άνεια 

 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της ΑΕΚ ΠΑΕ προς πιστωτικά ιδρύµατα και τρίτους αναλύονται ως 
εξής: 
 

 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

Οµολογιακό ∆άνειο      

Morgan Stanley & Co 
International Limited  - 9.000.000,00 8.682.780,96 7.248.477,55 5.998.477,55 

Βραχυπρόθεσµες 
Τραπεζικές 
Υποχρεώσεις      

Aspis Bank  2.130.709,30 - - 3.302.459,89 2.855.088,56 

Marfin Bank  1.700.000,00 151,88 151,88 - - 

Τράπεζα Πειραιώς 438,20 - - - - 

Citibank - - - - 1.533.229,32 

∆άνεια από Ιδιώτες       

Παπαγιαννόπουλος 
Κων/νος  - - - 380.000,00 380.000,00 

Ανδρικόπουλος 
Νικόλαος  - - - 120.000,00 120.000,00 

Υποχρεώσεις µέσω 
Πιστωτικών Καρτών       

Eurobank - 0,10 - - - 

Aspis Bank  910,66 7.386,58 226,06 2.317,60 595,20 

Citibank - - - - 48,00 

Γενικό Σύνολο 3.832.058,16 9.007.538,56 8.683.158,90 11.053.255,04 10.887.438,63 

 

 

Επισηµαίνεται ότι για τις χρήσεις λήξης 30/6/2005 και 30/6/2006 δεν µας παραδόθηκαν τα 
αναλυτικά καθολικά των βραχυπρόθεσµων δανείων και κατά συνέπεια δεν είµαστε σε θέση να 
βεβαιώσουµε τις κινήσεις των δανειακών λογαριασµών. 
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5.1.1 Οµολογιακό ∆άνειο 

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 16/8/2005 αποφασίσθηκε η έκδοση εντόκου 
Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου (ΚΟ∆) µέχρι του ποσού των € 8.500.000 µε ιδιωτική τοποθέτηση 
και η ανάθεση στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τόσο της 
διαπραγµάτευσης για την σύναψη του ΚΟ∆, όσο και του καθορισµού των όρων αυτού, µέσα στα 
πλαίσια της κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.3 του Ν.3156/2003. 

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 29/12/2005 προεγκρίθηκαν, κατά το άρθρο 
23α του Κ.Ν.2190/1920 οι συµβάσεις που εξασφαλίζουν την πληρωµή του ΚΟ∆ και συγκεκριµένα:  

i) Σύµβαση εκχώρησης του συνόλου των απαιτήσεων της ΑΕΚ ΠΑΕ που απορρέουν από 
την εκάστοτε σύµβαση που συνάπτει η ΑΕΚ ΠΑΕ για την τηλεοπτική µετάδοση των 
εντός έδρας αγώνων της στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Κυπέλου UEFA και για 
την τηλεοπτική µετάδοση των προκριµατικών εντός έδρας αγώνων της στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης του Champions League.  

ii) Σύµβαση εκχώρησης απαιτήσεων της ΑΕΚ ΠΑΕ έναντι χορηγών, υποστηρικτών και 
προµηθευτών της που απορρέουν από την αντίστοιχη σύµβαση της ΑΕΚ ΠΑΕ µε 
αυτούς. 

iii) Σύµβαση εκχώρησης του συνόλου των εσόδων της ΑΕΚ ΠΑΕ που απορρέουν από την 
πώληση εισιτηρίων διαρκείας της που πραγµατοποιούνται µέσω πιστωτικών καρτών 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε συµβάσεις που συνάπτει µε αναγνωρισµένα πιστωτικά 
ιδρύµατα και µε αναγνωρισµένες εταιρείες καταναλωτικής πίστης και παροχής 
πιστώσεων. 

iv) Σύµβαση εκχώρησης του συνόλου των απαιτήσεων της εκδότριας που απορρέουν 
από την σύµβαση παραχώρησης χρήσης σηµάτων που έχει συνάψει η ΑΕΚ ΠΑΕ µε την 
εταιρεία «Empire AE». 

v) Ενεχυρίαση τραπεζικού λογαριασµού που θα τηρεί η ΑΕΚ ΠΑΕ στην MARFIN BANK, 
στον οποίο θα πιστώνεται το σύνολο των ποσών των ως άνω εκχωρούµενων 
απαιτήσεων. 

vi) Σύµβαση εκχώρησης του συνόλου των απαιτήσεων της εκδότριας που απορρέουν 
από την µεταγραφή τεσσάρων ποδοσφαιριστών. 

vii) Σύµβαση εκχώρησης του συνόλου των απαιτήσεων της ΑΕΚ ΠΑΕ έναντι της UEFA 
µέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (ΕΠΟ). 

viii) Σύµβαση ενεχυρίασης τραπεζικού λογαριασµού που θα τηρεί η ΑΕΚ ΠΑΕ στην MARFIN 
BANK, στον οποίο θα πιστώνεται το σύνολο των ποσών των ως άνω εκχωρούµενων 
απαιτήσεων, τα οποία θα εισπράττει ο εκπρόσωπος των Οµολογιούχων άµεσα από 
την κατάθεση τους στο γενικό λογαριασµό καθώς και το 50% των καθαρών ετήσιων 
εσόδων της εκδότριας µετά την αφαίρεση € 500.000. 

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 26/4/2006 προεγκρίθηκαν, κατά το άρθρο 
23α του Κ.Ν.2190/1920 οι συµβάσεις που εξασφαλίζουν την πληρωµή του ΚΟ∆ και συγκεκριµένα:    

i) Σύµβαση ενεχύρου ά τάξης επί των µετοχών της ΑΕΚ ΠΑΕ που κατέχουν οι µέτοχοι 
αυτής κ.κ. Νικολαϊδης, Κανελλόπουλος, Κούλης, Γκούµας, Παππάς, Θανόπουλος και 
Νοτιάς καθώς και των συµπληρωµατικών µετοχών, ήτοι νέων ή πρόσθετων µετοχών, 
που θα διανεµηθούν σε αυτούς χωρίς αντίτιµο σε σχέση µε τις µετοχές τους. 

ii) Σύµβαση ενεχύρου ά τάξης επί του συνόλου των µετοχών που κατέχουν οι ως άνω 
µέτοχοι στην εταιρεία «Empire 1924 A.E.» καθώς και των συµπληρωµατικών 
µετοχών, ήτοι νέων ή πρόσθετων µετοχών, που θα διανεµηθούν σε αυτούς χωρίς 
αντίτιµο σε σχέση µε τις µετοχές τους.  
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Οι κυριότεροι όροι του οµολογιακού ∆ανείου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκδόσεως της Morgan 
Stanley & Co International Limited το οποίο υπογράφθηκε στις 17/5/2006 έχουν ως ακολούθως: 

 

Αριθµός 
Οµολογιών 

Ονοµαστική Αξία 
Εκάστης 
Οµολογίας 

Τιµή ∆ιάθεσης 
Εκάστης Οµολογίας 

Επιτόκιο 
∆ιάρκεια 

Οµολογιακού 
∆ανείου 

9.000 1.000 1.000 9,75% 5 έτη 

 

Ο πίνακας αποπληρωµής του ΚΟ∆ έχει ως εξής :  
  

Α/Α Ηµεροµηνία  
Ποσό 

Αποπληρωµής  

1 30/9/2007 250.000 

2 31/12/2007 250.000 

3 31/3/2008 250.000 

4 30/6/2008 250.000 

5 30/9/2008 250.000 

6 31/12/2008 250.000 

7 31/3/2009 250.000 

8 30/6/2009 250.000 

9 30/9/2009 250.000 

10 31/12/2009 250.000 

11 31/3/2010 250.000 

12 30/6/2010 250.000 

13 30/9/2010 250.000 

14 31/12/2010 250.000 

15 31/3/2011 5.500.000 
 
 

Το υπόλοιπο του Οµολογιακού ∆ανείου της τράπεζας «Morgan Stanley & Co International 
Limited» στις υπό εξέταση χρήσεις έχει ως εξής : 
 
 

Τράπεζα 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

Morgan Stanley & Co 
International Limited  - 9.000.000,00 8.682.780,96 7.248.477,55 5.998.477,55 
 

Οι τόκοι και τα έξοδα του Οµολογιακού ∆ανείου αναλύονται στην παράγραφο 7.1.6 της 
παρούσας έκθεσης.  
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5.1.2 ∆άνεια Τραπεζών 
 
Οι «Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις» αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

Aspis Bank  2.130.709,30 - - 3.302.459,89 2.855.088,56 

Marfin Bank  1.700.000,00 151,88 151,88 - - 

Τράπεζα Πειραιώς 438,20 - - - - 

Citibank - - - - 1.533.229,32 

Γενικό Σύνολο 3.831.147,50 151,88 151,88 3.302.459,89 4.388.317,88 

 
 

Η ΑΕΚ ΠΑΕ έχει συνάψει τις ακόλουθες συµβάσεις πίστωσης: 

o Στις 26 Νοεµβρίου 2004 την σύµβαση πίστωσης σε ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασµό υπ’ 
αριθµό 101093 µε την Aspis Bank, σύµφωνα µε την οποία το όριο πίστωσης ορίζεται µέχρι 
το ποσό των € 1.648.000. Το επιτόκιο ορίσθηκε µε βάση το βασικό επιτόκιο της τράπεζας 
που ανήρχετο σε 7,15% πλέον του περιθωρίου επιτοκίου το οποίο είχε συνοµολογηθεί για 
χρηµατοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης σε ποσοστό -1,15% πλέον εισφοράς 0,6% του 
ν.128/1975. Για την εξασφάλιση της τράπεζας έχουν ενεχυριασθεί απαιτήσεις της ΑΕΚ ΠΑΕ. 
Με πρόσθετες πράξεις το όριο πίστωσης αυξήθηκε σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί.  

 

Σύµβαση Αυξήσεως 
του Ορίου Πιστώσεως  

Όριο Πίστωσης 

11/02/2005 2.448.000 

19/12/2005 2.748.000 

10/04/2006 4.748.000 

13/03/2008 6.500.000 
 

o Στις 25 Σεπτεµβρίου 2008 την σύµβαση πίστωσης σε ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασµό υπ’ 
αριθµό 22327 µε την Citibank International PLC, σύµφωνα µε την οποία το όριο πίστωσης 
ορίζεται µέχρι το ποσό των € 1.000.000. Το συµβατικό επιτόκιο έχει ορισθεί σε Euribor 
διάρκειας µηνός πλέον εισφοράς 0,6% του ν.128/1975, η δε προσαύξηση λόγω 
υπερηµερίας ανέρχεται σε 2,25%. Στις 23 Ιανουαρίου 2009 σύναψε πρόσθετη πράξη 
τροποποίησης της ανωτέρω σύµβασης σύµφωνα µε την οποία το όριο πίστωσης αυξάνεται 
σε € 1.500.000.  

Οι τόκοι των Βραχυπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων αναλύονται στην παράγραφο 7.1.6. 
της παρούσας έκθεσης.  
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5.1.3 ∆άνεια από Ιδιώτες 

Με την από 27/2/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ∆ιοίκηση της ΑΕΚ ΠΑΕ προέβη 
στη σύναψη δύο δανειακών συµβάσεων την ίδια ηµεροµηνία µε τους κ.κ. Κ. Παπαγιαννόπουλο 
και Ν. Ανδρικόπουλο ποσού € 380.000 και € 120.000 αντίστοιχα. 

Επισηµαίνεται ότι ο κ. Κ. Παπαγιαννόπουλος ήταν εξωτερικός συνεργάτης της ΑΕΚ ΠΑΕ και 
προσυπέγραφε τις οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις λήξης 30/6/2004 έως και 30/6/2006. 

Σύµφωνα µε τους όρους των Ιδιωτικών Συµφωνητικών η αποπληρωµή των δανείων θα έπρεπε 
να είχε πραγµατοποιηθεί έως και της 30/6/2008.  Η παράταση του χρόνου αποπληρωµής µπορεί 
να γίνει µε έγγραφη συµφωνία των µερών. Το επιτόκιο δανεισµού ορίσθηκε σε ποσοστό 4,13% 
σε περίπτωση δε υπερηµερίας ως επιτόκιο ορίσθηκε τον κατά το χρόνο εκείνο επιτόκιο 
υπερηµερίας.  

Από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι τα δάνεια δεν έχουν εξοφληθεί έως και της 30/6/2009 και 
δεν µας έχει παραδοθεί έγγραφη συµφωνία των µερών για τυχόν παράταση της διάρκειάς τους. 

Επιπρόσθετα όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 7.1.6 δεν έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά 
βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ οι προβλεπόµενοι τόκοι από τα ως άνω συµφωνητικά. 

 

5.2 Λοιπές Υποχρεώσεις 

 

5.2.1 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 
 

Οι υποχρεώσεις της ΑΕΚ ΠΑΕ προς ασφαλιστικούς οργανισµούς αναλύονται ως εξής: 

 
 

Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

ΙΚΑ 34.182,85 96.673,16 55.189,80 155.867,64 278.198,35 

ΤΣΑΥ - - - 908,89 573,16 

Σύνολο 34.182,85 96.673,16 55.189,80 156.776,53 278.771,51 
 
 

Παρατηρήσεις Ελέγχου 
 
Αναλυτικά τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων που καταλογίστηκαν ανά 
χρήση έχουν ως εξής:  
 

Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Πρόστιµα και προσαυξήσεις 
Ασφαλιστικών  Ταµείων  

70.424,74 8.864,91 16.289,57 50.310,74 18.493,50 164.383,46 

 
 

Το ποσό των € 70.424,74 που αναφέρεται σε καταλογισθέντα πρόστιµα και προσαυξήσεις της 
χρήσης λήξης 30.06.2005 δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί διότι δεν µας έχουν παραδοθεί οι 
αναλυτικές καρτέλες των λογαριασµών. 

Από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι στις 28/12/2009 το Ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) µε 
την υπ’ αριθµό Α922/2009 Πράξη Επιβολής Προστίµου υπ.αρ.Α922/2009 καταλόγισε στην ΑΕΚ 
ΠΑΕ πρόστιµα και προσαυξήσεις για µη καταβληθείσες εισφορές. Το συνολικό ποσό των 
υποχρεώσεων της ΑΕΚ ΠΑΕ προς το ΙΚΑ µετά και από την πράξη επιβολής προστίµου 
ανέρχεται στις 28/12/2009 σε € 400.161. 
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5.2.2 Φόροι - Τέλη 
 

Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων από «Φόρους – Τέλη» ανά ελεγχόµενη χρήση είναι τα εξής: 

  
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
από Φόρους - Τέλη  

2.134.715,52 3.016.251,70 4.447.234,03 4.914.402,59 6.722.690,45 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
από Φόρους - Τέλη  

4.604.251,27 3.711.824,18 2.633.026,70 2.996.807,95 3.821.541,59 

Σύνολο 6.738.966,79 6.728.075,88 7.080.260,73 7.911.210,54 10.544.232,04 

 
 
Σηµείωση: Στην χρήση λήξης 30/6/2006 η ΑΕΚ ΠΑΕ εµφανίζει το σύνολο των υποχρεώσεων από 
Φόρους –Τέλη στις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις.   
 
Τα ανωτέρω υπόλοιπα αφορούν:  
 
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

ΦΠΑ  15.202,40 369.176,89 533.213,74 1.259.683,88 509.388,48 

Φόροι-Τέλη  244.199,27 1.147.495,13 693.821,77 1.375.023,32 1.745.060,85 

Φόροι-Τέλη σε ρυθµίσεις 6.479.565,12 5.211.403,86 5.853.225,22 5.276.503,34 8.289.782,71 

Σύνολο 6.738.966,79 6.728.075,88 7.080.260,73 7.911.210,54 10.544.232,04 

 
 
 

Παρατηρήσεις Ελέγχου 

∆εν είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε τα υπόλοιπα των οφειλών των χρήσεων λήξης 
30.06.2005 και 30.06.2006 διότι δεν µας έχουν παραδοθεί οι αναλυτικές καρτέλες των 
λογαριασµών. 

Οι διαφορές φορολογικών ελέγχων, τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις από µη καταβαλλόµενους 
φόρους-τέλη που καταλογίστηκαν και καταχωρήθηκαν στα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ ανά 
χρήση έχουν ως  εξής:  

 

Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου, 
πρόστιµα και προσαυξήσεις από φόρους – 
τέλη 

65.558,60 1.130.498,32 697.556,96 475.638,55 655.289,78 3.024.542,21 

 

Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι στην χρήση λήξης 30.06.2009 ο ανωτέρω λογαριασµός έπρεπε 
να είχε προσαυξηθεί µε το ποσό των € 337.015,25 σύµφωνα µε τον από 29/1/2009 διακανονισµό 
οφειλών. 

Οι ∆ιοικήσεις της ΑΕΚ ΠΑΕ προσέφυγαν σε ρυθµίσεις των χρεών της σύµφωνα µε ευεργετικές 
διατάξεις νόµων και αποφάσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση των ρυθµίσεων χρεών που έχει υπαχθεί η ΑΕΚ 
ΠΑΕ: 

 

Ρυθµίσεις Χρεών Φόρων – Τελών 
Περίοδοι 

Χρόνος 
αποπληρωµής 

Ρυθµιζόµενο 
ποσό 

Προσαυξήσεις 
ρύθµισης 

Βεβαιωµένα άρθρου 44 φορολογικού έλεγχοι 
έως 30/6/2003 1992/2003 9/2005-9/2014 809.257,88 0,00 
Ρύθµιση Νο.600/14.07.2005 - Ν.3262/2004  
οικ. έτος 2005 2004/2005 7/2005-6/2015 34.983,00 0,00 
Ρύθµιση Νο.599/19.07.2005  - Ν.3262/2004  
οικ. έτος 2005 2004/2005 7/2005-6/2015 987.344,40 0,00 
Ρύθµιση Νο.44/26.09.2005 - ΠΟΛ .1109/2003  
οικ. έτος 2005 2004/2005 1/2006-3/2007 1.401.190,00 149.927,31 
Ρύθµιση Νο.54/26.09.2005 – ΠΟΛ.1109/2003  
οικ. έτος 2005 2004/2005 1/2006-3/2007 629.323,31 67.337,58 
Ρύθµιση Νο.1038/12.12.2006  ΠΟΛ.1109/2003 
οικ. έτος 2006 1/3/2005-28/2/2006 12/2006-8/2010 1.425.840,40 248.096,25 
Ρύθµιση Νο.1037/12.12.2006-ΠΟΛ.1109/2003 
οικ. Έτος 2006 1/3/2005-28/2/2006 12/2006-8/2010 154.392,40 26.864,30 
Ρύθµιση 508/20.6.2007 – ΠΟΛ.1109/2003 οικ. 
έτος 2007 1/3-31/12/2006 7/2007-2/2011 2.907.212,00 505.854,90 
Βεβαιωµένα άρθρου 44 φορολογικός έλεγχος 
Σ∆ΟΕ 2002-2003 6/2005-9/2014 1.007.669,23 0,00 
Ρυθµίσεις Νο.797 – 801/27.10.2007 
Ν.3606/2007 οικ. έτος 2007  Έως 2008 10/2007-9/2017 4.790.586,36 83.487,33 
Ρύθµιση Νο.306/8.5.2008 Ν.3606/8-5-2008 
οικ. έτος 2008  1/1/2007-31/1/2008 5/2008-9/2017 511.094,60 0,00 
Ρύθµιση 322/6.4.2009 -ΠΟΛ 1109/2003 οικ. 
έτος 2008  1/2/08-30/9/08 5/2009-12/2013 3.239.640,12 596.093,76 

 
 

Όλες οι ανωτέρω ρυθµίσεις υπαχθήκαν σε νέα ρύθµιση στις 26/2/2010 µε συνέπεια οι 
συνολικές οφειλές της ΑΕΚ ΠΑΕ προς το Ελληνικό ∆ηµόσια για φόρους και τέλη κατά την 
ηµεροµηνία αυτή να ανέρχονται στο ποσό των € 14.301.448. 

Τα ποσά που έχει επιβεβαιωθεί η καταβολής τους για τις ελεγχόµενες χρήσεις για τις οποίες µας 
έχουν παραδοθεί αναλυτικές καρτέλες των λογαριασµών απεικονίζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

 

Λογαριασµός 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

ΦΠΑ  1.238.916,04 1.206.898,48 119.280,03 2.565.094,55 

Φόροι – Τέλη 1.222.543,15 2.211.747,72 1.206.675,87 4.640.966,74 

Φόροι-Τέλη σε ρυθµίσεις 3.006.676,97 1.604.395,44 1.295.349,28 5.906.421,69 

Σύνολο 5.468.136,16 5.023.041,64 2.621.305,18 13.112.482,98 
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5.2.3 Υποχρεώσεις σε Μετόχους 

 
Από τον έλεγχο του συγκεκριµένου λογαριασµού προέκυψε ότι στα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ 
ΠΑΕ εµφανίζονται λογαριασµοί συναλλαγών µε µετόχους της και συγκεκριµένα των κ.κ. Θ. 
Νικολαϊδη και Π. Παππά. 
 

Θ. Νικολαϊδης 

Ο κ. Νικολαϊδής εκτός από µέτοχος της ΑΕΚ ΠΑΕ διετέλεσε και Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος από  4/8/2004 έως 1/12/2008.  

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι συναλλαγές της ΑΕΚ ΠΑΕ µε τον κ. Θ. Νικολαϊδη.  
 

Ηµεροµηνία  Περιγραφή  
Ποσό 

Υποχρέωσης  
Σηµείωση  

30/4/2004 
Καταβολή στην ΕΠΟ, λόγω οφειλών της ΑΕΚ ΠΑΕ σε 
διάφορους ποδοσφαιριστές  

250.000,00 1 

25/5/2004 Καταβολές σε προπονητές, λόγω οφειλών της ΑΕΚ ΠΑΕ 30.000,00 2 

28/5/2004 Καταβολή στην ΕΠΟ, λόγω οφειλών της ΑΕΚ ΠΑΕ στην FIFA  1.040.000,00 1 

15/6/2004 Καταβολή σε προπονητή, λόγω οφειλών της ΑΕΚ ΠΑΕ 110.000,00 2 

25/6/2004 
Είσπραξη δύο επιταγών από τον πελάτη της ΑΕΚ ΠΑΕ,  
Sportvision ΑΕ 

-250.000,00 3 

30/6/2004 Υπόλοιπο  1.180.000,00   

23/8/2004 
Είσπραξη από την ΑΕΚ ΠΑΕ, µέσω του λογαριασµού 101-03-
0006405 της Aspis Bank   

-400.000,00 4  

29/10/2004 
Είσπραξη από την ΑΕΚ ΠΑΕ, µέσω του λογαριασµού 101-03-
0006269 της Aspis Bank  

-52.000,00 5 

16/11/2004 
Καταβολή στην ΑΕΚ ΠΑΕ έναντι αύξησης µετοχικού 
κεφαλαίου, µέσω του λογαριασµού 101-03-0006405 της Aspis 
Bank   

86.544,35 6 

20/12/2004 
Είσπραξη από την ΑΕΚ ΠΑΕ µετρητών ως Ένταλµα Πληρωµής 
υπ΄ αριθµό 1  

-34.000,00 7  

31/1/2005 

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µε 
κεφαλαιοποίηση δανείων που είχε χορηγήσει ο κ. Νικολαϊδης 
ύψους € 458.445,12 σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης στις 31/01/2005  

-458.445,12  8 

28/2/2005 
Είσπραξη από την ΑΕΚ ΠΑΕ, µέσω του λογαριασµού 101-03-
0006405 της Aspis Bank  

-35.050,00 4  

5/4/2005 
Είσπραξη από την ΑΕΚ ΠΑΕ, µέσω επιταγής πληρωτέας στον 
λογαριασµό 101-03-0006405 της Aspis Bank  

-50.000,00 9 

1/5/2005 
Καταβολή στην ΑΕΚ ΠΑΕ, για άνοιγµα του λογαριασµού 
0026.0238.20.0200567893 της Eurobank  

4.000,00 10 

16/6/2005 
Είσπραξη από την ΑΕΚ ΠΑΕ, µέσω του λογαριασµού 101-03-
0006405 της Aspis Bank   

-23.000,00 11 

30/6/2005 
∆ιαφορά µεταξύ υπολοίπου οριστικού Ισοζυγίου Γενικής 
Λογιστικής και προσωρινού λογαριασµού καρτέλας που µας 
παραδόθηκε 

 

-30.594,84 

 

12 

30/6/2005 Υπόλοιπο  187.454,39   
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2/7/2005 
Μεταφορά υπολοίπου απαίτησης της ΑΕΚ ΠΑΕ από τον 
λογαριασµό "Μέτοχοι Λογ/σµός Καλύψεως Κεφαλαίου" 

-84.200,04  13 

31/1/2006 Καταβολή στην Partizan FK, λόγω οφειλών της ΑΕΚ ΠΑΕ 341.098,67 14 

31/1/2006 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε 
κεφαλαιοποίηση δανείων που είχε χορηγήσει ο κ. Νικολαϊδης 
ύψους € 349.978,61 σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης στις 17/11/2005. 

-349.978,61 8  

2/2/2006 
Καταβολή στην αρµόδια ∆OΥ, λόγω φόρων ρύθµισης της ΑΕΚ 
ΠΑΕ  

80.000,06 12 

16/3/2006 
Καταβολή µετρητών στην ΑΕΚ ΠΑΕ ως Γραµµάτιο Είσπραξης 
υπ’ αριθµό 71  

10.000,00 15  

30/6/2006 Υπόλοιπο  184.374,47   

28/8/2006 
Είσπραξη από την ΑΕΚ ΠΑΕ, µέσω επιταγής πληρωτέας στον 
λογαριασµό 101-03-0006405 της Aspis Bank  

-80.000,00 9  

19/12/2006 
Καταβολή στην ΑΕΚ ΠΑΕ έναντι µελλοντικής αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου, µέσω του λογαριασµού 101-03-0006269 
της Aspis Bank  

5.200.000,00 16 

21/12/2006 
Είσπραξη από την ΑΕΚ ΠΑΕ, µέσω του λογαριασµού 101-03-
0006405 της Aspis Bank  

-5.200.000,00 16 

30/6/2007 
Μεταφορά υπολοίπου απαίτησης στον λογαριασµό 
"Καταθέσεις Μετόχων" 

-104.374,47 17 

30/6/2007 Υπόλοιπο  0,00   
 
 
Από τον έλεγχο των αναλυτικών κινήσεων του λογαριασµού «Πιστωτές ∆ιάφοροι» µε την 
περιγραφή «Θ. Νικολαϊδης» διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1) Στις 30/4/2004 και στις 28/05/2004 ο κ. Θ. Νικολαϊδης εµφανίζεται να καταβάλλει στην 
ΕΠΟ για λογαριασµό της ΑΕΚ ΠΑΕ ποσά € 250.000 και € 1.040.000 που αφορούν οφειλές 
της προς ποδοσφαιριστές και την FIFA. ∆εν µας έχουν παραδοθεί τα σχετικά 
παραστατικά και οι λογιστικές καρτέλες των αντισυµβαλλόµενων αλλά από το 
αντίγραφο καρτέλας αναλυτικού καθολικού της ΕΠΟ (το οποίο µας παρέδωσε η ΑΕΚ ΠΑΕ 
στις 6/7/2010) απεικονίζεται η είσπραξη από την ΕΠΟ των ανωτέρω ποσών. 

2) Στις 25/5/2004 και στις 15/06/2004 ο κ. Θ. Νικολαϊδης εµφανίζεται να καταβάλλει για 
λογαριασµό της ΑΕΚ ΠΑΕ το ποσό των € 30.000 στους «κ.κ. ΒΕΛΙΤΣ ΚΑΙ ΡΟΤΖΕΡ» και 
ποσό € 110.000 στον «κ. Ζήκο». ∆εν µας έχουν παραδοθεί οι εξοφλητικές αποδείξεις 
αλλά ούτε και οι λογιστικές καρτέλες των αντισυµβαλλόµενων προκειµένου να 
επιβεβαιωθούν οι λογιστικές εγγραφές. 

3) Στις 25/6/2004 ο κ. Θ. Νικολαϊδης εµφανίζεται να λαµβάνει από την ΑΕΚ ΠΑΕ δύο 
επιταγές συνολικού ποσού € 250.000 του πελάτη Sportvision ΑΕ. ∆εν µας έχουν 
παραδοθεί τα σχετικά παραστατικά καθώς και η εγκριτική απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για την εκχώρηση των ανωτέρω επιταγών στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο της ΑΕΚ ΠΑΕ. Στην συνέχεια από τον έλεγχό µας προέκυψε επιστολή της ΑΕΚ 
ΠΑΕ µε ηµεροµηνία 28/2/2006 η οποία φέρει υπογραφή του κ. Αθανάσιου Μπίστολα ο 
οποίος παραλαµβάνει για λογαριασµό της εταιρείας Sportvision ΑΕ από τον κ. Θ. 
Νικολαϊδη δύο επιταγές συνολικής αξίας € 250.000 (Νο.00773966-4 λήξης 20/12/2004 
ποσού € 150.000 και Νο.00773967-2 λήξης 20/3/2005 ποσού € 100.000). ∆εν λάβαµε 
εξηγήσεις για την ανωτέρω κίνηση και λόγω της έλλειψης του αναλυτικού καθολικού 
κίνησης του λογαριασµού της «Sportvision ΑΕ», για την συγκεκριµένη περίοδο, δεν 
δύναται να επιβεβαιωθούν οι σχετικές καταβολές. 
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4) Στις 23/08/2004 και στις 28/2/2005 η ΑΕΚ ΠΑΕ εµφανίζεται να επιστρέφει στον κ. Θ. 
Νικολαϊδη ποσά € 400.000 και € 35.050 αντίστοιχα. Από τον έλεγχο της αναλυτικής 
καρτέλας κινήσεων της τράπεζας, επιβεβαιώθηκε η εκταµίευση των ανωτέρω ποσών 
αλλά στην αιτιολογία κίνησης αναφέρεται «ΑΠΟΠΛ. ΜΕΡ. ∆ΑΝΕΙΣΜ. / ΚΑΝΕΛΟΠ. ΝΙΚΟΛ. 
ΜΕΤΑΛΛΗ» και «ΕΠΙΣ. ΤΑΜ. ∆ΙΕΥΚ. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ / ΚΑΝΕΛ / ΜΕΤΑΛΛΗΝ» αντίστοιχα. 

5) Στις 18/10/2004 ο. κ. Θ. Νικολαϊδης κατέθεσε στον λογαριασµό 101-03-0006269 της 
Aspis Bank ποσό € 52.000 µε αιτιολογία «έναντι της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της 
ΑΕΚ ΠΑΕ» που είχε αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση της 15.05.2004. Στις 
29/10/2004 ισόποσο ποσό επιστράφηκε από την ΑΕΚ ΠΑΕ στον κ. Θ. Νικολαϊδη έναντι 
των οφειλών της. 

6) Στις 16/11/2004 ο κ. Θ. Νικολαϊδης εµφανίζεται να καταβάλλει στην ΑΕΚ ΠΑΕ το ποσό 
των € 86.544,35 µε αιτιολογία λογιστικής εγγραφής «κατάθεση για ΑΜΚ». Η ανωτέρω 
καταβολή επιβεβαιώθηκε ως προς το ποσό από την αναλυτική κίνηση του τραπεζικού 
λογαριασµού χωρίς όµως να αναγράφεται στην αιτιολογία ο καταθέτης, του οποίου η 
αναγραφή είναι υποχρεωτική προκειµένου για αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου, αλλά 
µόνο η αντισυµβαλλόµενη τράπεζα (ABN AMRO BANK ΚΑΛΛΙΘΕΑ). Από τον έλεγχο των 
αναλυτικών κινήσεων του τραπεζικού λογαριασµού διαπιστώθηκε ότι µία ηµέρα µετά, 
ήτοι στις 17/11/2004 υπάρχει ισόποσο εξερχόµενο έµβασµα µε αιτιολογία «ΣΤΑΘΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ». ∆εν µας έχουν παραδοθεί παραστατικά για τις ως άνω κινήσεις και αντίστοιχες 
καρτέλες αναλυτικών καθολικών. 

7) Στις 20/12/2004 η ΑΕΚ ΠΑΕ καταβάλει µετρητά το ποσό των € 34.000 (Ένταλµα 
Πληρωµής υπ’ αριθµό 1), στον κ. Θ. Νικολαϊδη µε αιτιολογία «Πληρωµή µέρους 
ταµειακής διευκόλυνσης». 

8) Στις 31/1/2005 και στις 31/1/2006 υποχρεώσεις προς τον κ. Θ. Νικολαϊδη συνολικού 
ποσού € 458.445,12 και € 349.978,61 αντίστοιχα κεφαλαιοποιούνται σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της ΑΕΚ ΠΑΕ στις 31/1/2005 και στις 17/11/2005 
αντίστοιχα.  

9) Στις 5/4/2005 και στις 28/8/2006 ο κ. Θ. Νικολαϊδης εµφανίζεται να λαµβάνει από την 
ΑΕΚ ΠΑΕ δύο επιταγές αξίας € 50.000 και 80.000 αντίστοιχα. Για την επιταγή υπ’ αριθµό 
10894217-1 δεν µας έχει παραδοθεί εξοφλητική απόδειξη και φωτοαντίγραφό της, αλλά 
επιβεβαιώθηκε η πληρωµή της από την αναλυτική κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού. 
Η επιταγή υπ’ αριθµό 11328443-8 παραδόθηκε στον κ. Θ. Νικολαϊδη µε το πινάκιο 
παράδοσης αξιογράφων Ν. 133/28.08.2006 και επιβεβαιώθηκε η πληρωµή της από την 
αναλυτική κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού.  

10) Στις 1/5/2005 ο κ. Θ. Νικολαϊδης εµφανίζεται να καταβάλλει στην ΑΕΚ ΠΑΕ το ποσό των 
€ 4.000,00 µε αιτιολογία λογιστικής εγγραφής «άνοιγµα λογαριασµού». Στο αντίγραφο 
των αναλυτικών κινήσεων της τράπεζας µε ηµεροµηνία 19/04/2005 εµφανίζεται ισόποση 
κατάθεση µετρητών. 

11) Στις 16/6/2005 ο. κ. Θ. Νικολαϊδης εµφανίζεται να καταθέτει στον λογαριασµό 101-03-
0006405 της Aspis Bank ποσό € 23.000 µε αιτιολογία λογιστικής εγγραφής «επιστροφή 
ταµειακής διευκόλυνσης». Η ανωτέρω καταβολή επιβεβαιώθηκε ως προς το ποσό από 
την αναλυτική κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού µε αιτιολογία «ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ».  

12) Το ποσό € 30.594,84 αφορά διαφορά µεταξύ υπολοίπου οριστικού Ισοζυγίου Γενικής 
Λογιστικής και προσωρινού λογαριασµού καρτέλας που µας παραδόθηκε. ∆εν µας 
δόθηκαν εξηγήσεις για την ανωτέρω λογιστική εγγραφή και συνεπώς δεν είµαστε σε 
θέση να την επιβεβαιώσουµε.  

Επιπρόσθετα στις 2/2/2006 ο κ. Θ. Νικολαϊδης εµφανίζεται να καταβάλει στην ∆OΥ το 
ποσό των € 80.000,06 για λογαριασµό της ΑΕΚ ΠΑΕ για την πληρωµή φόρων. ∆εν µας 
παραδόθηκαν παραστατικά για τις ανωτέρω συναλλαγές.  

13) Στις 2/7/2005 ποσό € 84.200,04 που σύµφωνα µε τα λογιστικά βιβλία αφορούσε 
απαίτηση από τον κ. Θ. Νικολαϊδη έναντι «αύξησης µετοχικού κεφαλαίου» µεταφέρθηκε 
από αυτόν τον λογαριασµό στην αναλυτική καρτέλα του κ. Θ. Νικολαϊδη µειώνοντας 
ισόποσα τις υποχρεώσεις της ΑΕΚ ΠΑΕ.  
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14) Στις 31/1/2006 ο κ. Θ. Νικολαϊδης εµφανίζεται να καταβάλει στην Partizan FK για 
λογαριασµό της ΑΕΚ ΠΑΕ ποσό € 341.098,67, το οποίο εµφανίζεται στην λογιστική 
καρτέλα της PARTIZAN FK. ∆εν µας έχει παραδοθεί το σχετικό παραστατικό προκειµένου 
να επιβεβαιωθεί η ανωτέρω λογιστική εγγραφή. Από τον έλεγχό µας προέκυψε Ιδιωτικό 
Συµφωνητικό µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και της PARTIZAN FK µε ηµεροµηνία 28/7/2004 στο 
οποίο οριζόταν ότι το υπόλοιπο της υποχρέωσης προς την PARTIZAN FK ανέρχονταν σε  
€ 210.000 το οποίο θα έπρεπε να καταβληθεί: α) σε δύο δόσεις ποσού € 80.000 έκαστης 
καταβλητέες στις 5/8/2004 και στις 15/11/2004 αντίστοιχα και β) σε δύο δόσεις ποσού  
€ 25.000 έκαστης καταβλητέες στις 31/7/2005 και στις 1/12/2005. ∆εν µας δόθηκαν 
εξηγήσεις για το πώς προέκυψε η διαφορά της υποχρέωσης προς την PARTIZAN FK 
µεταξύ των λογιστικών βιβλίων (€ 341.098,67) και του Ιδιωτικού Συµφωνητικού  
(€ 210.000).   

15) Στις 16/3/2006 η ΑΕΚ ΠΑΕ εισπράττει από τον κ. Θ. Νικολαϊδη µε το Γραµµάτιο 
Είσπραξης υπ’ αριθµό 71, µετρητά € 10.000.  

16) Στις 19/12/2006 ο κ. Θ. Νικολαϊδης κατέθεσε στον λογαριασµό 101-03-0006269 της Aspis 
Bank ποσό € 5.200.000 µε αιτιολογία «Νικολαϊδης προσωρινή κατάθεση έναντι ΑΜΚ».   

Στις 21/12/2006 ο κ. Θ. Νικολαϊδης  εµφανίζεται να εισπράττει από την ΑΕΚ ΠΑΕ το ποσό 
των € 5.200.000 µε περιγραφή «Επιστροφή κατάθεσης υπέρ ΑΜΚ». Η ανωτέρω καταβολή 
επιβεβαιώθηκε ως προς το ποσό από την αναλυτική κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού 
στην οποία αναγράφεται αιτιολογία «Επιστροφή προσωρινής κατάθεσης».  

∆εν µας δόθηκαν εξηγήσεις για τις ανωτέρω συναλλαγές.  

17) Στην χρήση λήξης 30/6/2007 το υπόλοιπο της οφειλής της ΑΕΚ ΠΑΕ προς τον κ. Θ. 
Νικολαϊδη ποσού € 104.374,47 µεταφέρθηκε στον λογαριασµό «Προσωρινές καταθέσεις 
µετόχων για ΑΜΚ» και στην συνέχεια στις 21/9/2007 του επιστράφηκε µε την έκδοση 
ισόποσης επιταγής. 

 

Π. Παππάς 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι συναλλαγές της ΑΕΚ ΠΑΕ µε τον µέτοχο κ. Π. 
Παππά.  
 
 

Ηµεροµηνία  Περιγραφή  
Ποσό 

Υποχρέωσης  
Σηµείωση  

22/5/2007 
Καταβολή στην ΑΕΚ ΠΑΕ έναντι µελλοντικής 
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου  

400.000,00 1  

11/6/2007 
Είσπραξη από ΑΕΚ ΠΑΕ λόγω επιστροφής αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου  

-400.000,00 2  

30/6/2007 Υπόλοιπο  0,00   

9/12/2008 
Καταβολή στην ΑΕΚ ΠΑΕ έναντι µελλοντικής 
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου  

500.000,00 3  

15/1/2009 
Καταβολή στην ΑΕΚ ΠΑΕ έναντι µελλοντικής 
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου  

25.000,00 3  

9/4/2009 
Καταβολή στην ΑΕΚ ΠΑΕ έναντι µελλοντικής 
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου  

425.000,00 3  

30/6/2009 
Μεταφορά υπολοίπου υποχρεώσεων σε 
λογαριασµό "Καταθέσεις Μετόχων"  

-950.000,00 3  

30/6/2009 Υπόλοιπο  0,00   
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Επισηµαίνεται ότι δεν µας έχουν παραδοθεί οι αναλυτικές κινήσεις των λογαριασµών των 
χρήσεων λήξης 30/6/2005 και 30/6/2006 και συνεπώς ο έλεγχός µας περιορίσθηκε στις χρήσεις 
λήξεις 30/6/2007 έως και 30/6/2009. 

Από τον έλεγχο των αναλυτικών κινήσεων του λογαριασµού «Πιστωτές ∆ιάφοροι» µε την 
περιγραφή «Π. Παππάς» διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Στις 22/5/2007 ο κ. Π. Παππάς εµφανίζεται να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασµό 
Νο. 101-03-0006405 της Aspis Bank της ΑΕΚ ΠΑΕ ποσό € 400.000 µε αιτιολογία λογιστικής 
εγγραφής «έναντι µελλοντικής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου». Από τον έλεγχο των 
αναλυτικών κινήσεων του τραπεζικού λογαριασµού της ΑΕΚ ΠΑΕ διαπιστώθηκε ότι στις 
22/5/2007 υπάρχει ισόποσο εξερχόµενο έµβασµα προς την ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ για την 
µεταγραφή του ποδοσφαιριστή Tamandani Nsaliwa. 

2. Στις 11/6/2007 στα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ καταχωρήθηκε η επιστροφή του ποσού 
των € 400.000 στον κ. Π. Παππά. Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι κατά την ως άνω 
ηµεροµηνία εκταµιεύθηκε ισόποσο ποσό από τον τραπεζικό λογαριασµό Νο.101-03-
0006405 της ΑΕΚ ΠΑΕ. 

3. Το υπόλοιπο ποσού € 950.000 από τις τµηµατικές καταβολές του κ. Παππά προς την ΑΕΚ 
ΠΑΕ µεταφέρθηκε στις 30/6/2009 στον λογαριασµό "Καταθέσεις Μετόχων για ΑΜΚ". Το 
ανωτέρω ποσό αποτελεί µέρος των καταβολών του ως άνω µετόχου για αυξήσεις 
µετοχικού κεφαλαίου. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25/06/2009 για την 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου το ποσό των € 950.000 κεφαλαιοποιήθηκε και 
πιστοποιήθηκε µε το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 12/10/2009. Ανάλυση 
των καταβολών των µετόχων για αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου παρατίθεται στις 
παραγράφους 1.1 και 9. 
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6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ   

 

Τα «Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα» περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς «Ταµείο» και «Καταθέσεις Όψεως 
και Προθεσµίας». 

Ταµείο 

Στον λογαριασµό «Ταµείο» περιλαµβάνονται τα µετρητά. τα οποία είναι στην άµεση διάθεση της 
εταιρείας για την πληρωµή των υποχρεώσεών της. Η πρακτική επιβάλλει το ταµείο να τηρείται 
εντός της εταιρείας και να είναι πάντοτε σε άµεση διάθεση προς καταµέτρηση. 

Καταθέσεις Όψεως και Προθεσµίας 

Στους λογαριασµούς των καταθέσεων όψεως, οι οποίοι είναι άµεσα αποδοτέοι σε πρώτη ζήτηση 
του δικαιούχου καταχωρούνται χρηµατικά ποσά τέτοια τα οποία να καλύπτουν και να 
διευκολύνουν την εταιρεία σε περιπτώσεις πληρωµών µε την έκδοση επιταγών και την 
επιβάρυνση του αντίστοιχου λογαριασµού όψεως. 

 

 

6.1 Ταµείο 

Στις οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων λήξης 30/6/2005 έως και 30/6/3009 ο λογαριασµός 
«Ταµείο» παρουσιάζει τα παρακάτω υπόλοιπα.  

 

Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

Ταµείο  5.332,89 76.470,08 24.259,71 18.969,45 82.239,74 

 

Όπως ήδη έχει προαναφερθεί δεν είµαστε σε θέση να διενεργήσουµε έλεγχο επί των κινήσεων 
του ανωτέρω λογαριασµού για τις χρήσεις λήξης 30.6.2005 και 30.6.2006 διότι δεν µας έχουν 
παραδοθεί οι αναλυτικές καρτέλες των καθολικών.  

 

Παρατηρήσεις Ελέγχου 

 

Κατά τον έλεγχο των ισοζυγίων για την µεταφορά του υπολοίπου του λογαριασµού ταµείου από 
την χρήση λήξης 30.06.2004 στην χρήση λήξης 30.06.2005 προέκυψε ότι µε ηµεροµηνία 
2/7/2004 επιστράφηκε στο ταµείο της εταιρείας το ποσό των € 257.000 (Γραµµάτιο Είσπραξης 
Νο.1) από τον κ. Θ. Νικολαϊδη στον οποίο φαίνεται να είχε καταβληθεί το ανωτέρω ποσό στις 
30.06.2004 µε εγγραφή κλεισίµατος ισολογισµού. 

Από την επισκόπηση που διενεργήθηκε στις υπό έλεγχο χρήσεις για τις οποίες µας παραδόθηκαν 
στοιχεία, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
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Χρήση λήξης 30/06/2007 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού του ταµείου ανά τρίµηνο στη διάρκεια της χρήσης παρουσιάζει τα 
κάτωθι υπόλοιπα: 

 

 30/9/2006 31/12/2006 31/3/2007 30/6/2007 

Ταµείο 95.185,40 157.767,38 8.737,12 24.259,71 

 

Επισηµαίνεται ότι στις 20/12/2006 το ταµείο της εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των € 186.362,43. 
Από τον έλεγχό της αναλυτικής καρτέλας του λογαριασµού του ταµείου προέκυψε ότι σε 
πληθώρα περιπτώσεων που σύµφωνα µε τα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ υπήρχαν διαθέσιµα 
ποσά στο ταµείο, για την εξόφληση υποχρεώσεων έστω και µικρής αξίας, διενεργούνταν 
αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασµούς όψεως.  

∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε εάν το λογιστικό υπόλοιπο του ταµείου ανταποκρίνονταν στα 
πραγµατικά διαθέσιµα της ΑΕΚ ΠΑΕ και την σκοπιµότητα των αναλήψεων από τους 
λογαριασµούς όψεως για την εξόφληση υποχρεώσεων δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τα λογιστικά 
βιβλία υπήρχαν επαρκή διαθέσιµα στο ταµείο. 

 

Χρήσεις λήξης 30/06/2008 και 30/06/2009 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού του ταµείου ανά τρίµηνο στη διάρκεια των χρήσεων παρουσιάζει 
τα κάτωθι υπόλοιπα: 

 

 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 

Ταµείο 134.212,20 115.894,46 204,99 18.969,45 

 

 30/09/2008 31/12/2008 31/03/2009 30/06/2009 

Ταµείο 12.134,10 1.577,23 4.285,69 82.239,74 

 

Παρατηρήσεις Ελέγχου: 

o Από την χρήση λήξης 30/6/2008 η εταιρεία έχει αναπτύξει στα λογιστικά της βιβλία υπό-
λογαριασµούς ταµείων βάσει των σηµείων πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας (ΟΑΚΑ, 
Μαρούσι, Φιλαδέλφεια, Αιγάλεω, ∆άφνη, Καβάλα, Πετρούπολη και Γράµµου). 

o Από την επισκόπηση των κινήσεων των ανωτέρω υπό-λογαριασµών διαπιστώθηκαν 
περιπτώσεις ύπαρξης αρνητικών υπολοίπων ταµείων γεγονός που δεν ευσταθεί λογιστικά 
και διαχειριστικά. Συγκεκριµένα: 

- Το υπόλοιπο του ταµείου επί της οδού Γράµµου παρουσιάζει αρνητικό υπόλοιπο από 
4/11/2008 έως και 15/12/2008. 

- Το υπόλοιπο του ταµείου στην Πετρούπολη παρουσιάζει αρνητικό υπόλοιπο στις 
15/7/2008 ποσού € 3.530,00. 

- Το υπόλοιπο του ταµείου στην ∆άφνη παρουσιάζει αρνητικά υπόλοιπα:  α) από 
14/7/2008 έως και 30/7/2008, β) στις 7/8/2008 και 8/8/2008 ποσού € 11.510 και 
18.330 αντίστοιχα και γ) στις 29/6/2009 ποσού € 8.170,00. 
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6.2 Καταθέσεις Όψεως 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Καταθέσεις Όψεως» κατά τις υπό έλεγχο χρήσεις έχει ως εξής: 

Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 278.631,79 1.234.435,46 4.420.433,58 1.623.584,73 3.026.197,95 

 

∆εν έχουµε λάβει στο σύνολό τους τα αντίγραφα των αναλυτικών κινήσεων των τραπεζικών 
λογαριασµών (extrait). 

Επιπρόσθετα δεν µας έχουν παραδοθεί στο σύνολο τους τα αντίγραφα των αναλυτικών 
καταθέσεων στους τραπεζικούς λογαριασµούς της ASPIS BANK στην οποία διενεργούνταν κατά 
την ελεγχόµενη περίοδο το µεγαλύτερο µέρος των πληρωµών της ΑΕΚ ΠΑΕ και για τον λόγο αυτό 
δεν κατέστη εφικτό να βεβαιώσουµε τα αντισυµβαλλόµενα µέρη και συνεπώς την ορθότητα του 
συνόλου των λογαριασµών όψεως.  
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7. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α 

 

Οργανικά Έξοδα 

Στους λογαριασµούς των «Οργανικών Εξόδων» παρακολουθούνται τα έξοδα που αναφέρονται 
στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως και συσχετίζεται µε τα οργανικά έσοδα για τον 
προσδιορισµό του οργανικού αποτελέσµατος εκµεταλλεύσεως της εταιρείας. 

Τα οργανικά έξοδα είναι τακτικώς επαναλαµβανόµενα έξοδα που είναι αναγκαία για την ύπαρξη 
και δραστηριοποίηση της εταιρείας όπως π.χ. έξοδα µισθοδοσίας προσωπικού και αθλητικής 
οµάδας, αµοιβές τρίτων, έξοδα ταξιδίων, αποσβέσεις κλπ. 

Η ΑΕΚ ΠΑΕ στην κατηγορία των λειτουργικών δαπανών παρακολουθεί, µεταξύ των άλλων, τα 
έξοδα της αγωνιστικής οµάδας όπως π.χ. πριµ επίτευξης στόχων, έξοδα µετακινήσεων, έξοδα 
εκκαθαρίσεων αγώνων, προµήθεια αθλητικού υλικού κλπ. Στους λογαριασµούς των 
αποσβέσεων καταχωρείται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση µε την διάρκεια των συµβολαίων η 
αναλογούσα στην διαχειριστική περίοδο, δαπάνη των συµβολαίων του αγωνιστικού τµήµατος. 

 

Οργανικά Έσοδα 

Στους λογαριασµούς των «Οργανικών Εσόδων» παρακολουθούνται κατ’ είδος τα οργανικά 
έσοδα της χρήσεως, δηλαδή τα έσοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως 
και προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα και τις παρεπόµενες της κυρίας δραστηριότητας 
της επιχειρήσεως. Οι λογαριασµοί των «Οργανικών Εσόδων» περιλαµβάνουν :  

i. Τα έσοδα από την πώληση υλικών αγαθών ή υπηρεσιών που συνιστούν το κύριο 
αντικείµενο της εκµεταλλεύσεως (κύκλος εργασιών). 

ii. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις και από διάφορες άλλες αιτίες που σχετίζονται µε την 
δραστηριότητα των πωλήσεων. 

iii. Τα έσοδα από παρεπόµενες ασχολίες. 

iv. Τα έσοδα κεφαλαίων. 

v. Η αξία κόστους των ιδιοπαραγόµενων παγίων στοιχείων που χρησιµοποιούνται από την 
οικονοµική µονάδα. 

vi. Οι χρησιµοποιηµένες προβλέψεις για την κάλυψη των εξόδων εκµεταλλεύσεως.  

Η ΑΕΚ ΠΑΕ στην κατηγορία των λειτουργικών εσόδων παρακολουθεί, µεταξύ των άλλων, τα 
έσοδα από εκκαθαρίσεις αγώνων, τις πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας, την παραχώρηση 
ποδοσφαιριστών, τα έσοδα από τηλεοπτικά και διαφηµιστικά δικαιώµατα, τις επιχορηγήσεις 
κλπ.  
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7.1 Οργανικά Έξοδα 

Ο συγκριτικός πίνακας των εξόδων ανά χρήση έχει ως κάτωθι:   

 
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

2.308.279,95 2.123.557,08 6.669.790,45 6.532.276,35 6.510.059,59 24.143.963,42 

Αµοιβές και έξοδα 
τρίτων 

1.545.556,13 1.297.451,52 1.670.333,23 2.126.398,47 1.997.409,48 8.637.148,83 

Παροχές τρίτων 1.309.221,97 925.172,44 1.520.774,74 1.345.844,77 1.735.256,10 6.836.270,02 

Φόροι - τέλη 28.152,12 77.679,88 295.764,23 364.980,17 280.331,42 1.046.907,82 

∆ιάφορα έξοδα 5.687.270,19 4.475.652,24 6.233.542,71 6.255.541,85 5.028.401,20 27.680.408,19 

Τόκοι και συναφή 
έξοδα 

185.873,19 1.053.094,89 1.625.901,56 1.034.645,49 1.167.007,22 5.066.522,35 

Αποσβέσεις παγίων 
στοιχειών  

8.118.888,98 10.823.205,38 10.536.798,09 13.706.116,56 18.278.813,36 61.463.822,37 

Σύνολo Οργανικών 
Εξόδων  19.183.242,53 20.775.813,43 28.552.905,01 31.365.803,66 34.997.278,37 134.875.043,00 

 

 

7.1.1 Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού  
 

Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού της ΑΕΚ ΠΑΕ στις υπό έλεγχο χρήσεις έχει ως 
εξής: 

  
 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

Ποδοσφαιριστές & 
προπονητές/λοιποί 

48 48 45 48 45 

Λοιπό προσωπικό 45 45 63 90 87 

Σύνολο 93 93 108 138 132 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το µέσο κόστος µισθοδοσίας ανά εργαζόµενο για τις 
χρήσεις που µας έχουν παραδοθεί αναλυτικά στοιχεία. Επισηµαίνεται ότι στον πίνακα 
περιέχονται και οι ετήσιες αµοιβές µισθοδοσίας του αγωνιστικού τµήµατος οι οποίες κατά κύριο 
λόγο είναι οι κατώτατες προβλεπόµενες από τις οικείες συµβάσεις εργασίας. 

 

 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

Μ/Ο προσωπικού 108 138 132 

Μ/Ο ετήσιου κόστους µισθοδοσίας 21.859,49 23.371,73 29.091,33 
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Κατά την 30.06.2009 ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού ανά τµήµα απεικονίζεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ  ΑΤΟΜΑ  

Ποδοσφαιριστών  37 

Προπονητών / λοιποί 8 

∆ιοικητικό  30 

Ακαδηµιών  20 

Οικονοµικό 13 

Εισιτηρίων  11 

Εµπορικό 5 

Ιατρικής Οµάδας  3 

Συντήρησης ΟΑΚΑ 2 
Προπονητικό κέντρο 
Θρακοµακεδόνων  2 

Scouting  1 

ΣΥΝΟΛΟ 132 

 
 
Για τους σκοπούς του ελέγχου ο λογαριασµός «Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού» διαχωρίστηκε 
σε τρεις βασικές υποκατηγορίες οι οποίες περιλαµβάνουν α) το κόστος µισθοδοσίας όλων των 
τµηµάτων της ΑΕΚ ΠΑΕ, β) τις παρεπόµενες παροχές του αγωνιστικού τµήµατος και γ) τα πριµ 
απόδοσης αγωνιστικού τµήµατος. 
 
 
α) Κόστος Μισθοδοσίας 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση ανά κατηγορία του λογαριασµού.  

 
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Αµοιβές Προσωπικού  1.836.578,52 1.400.548,83 1.595.027,93 2.100.358,23 2.652.790,93 9.585.304,44 

Εργοδοτικές Εισφορές 
και Επιβαρύνσεις  

230.973,07 332.828,31 443.178,11 542.818,52 668.733,24 2.218.531,25 

Αποζηµιώσεις 
Απόλυσης ή Εξόδου 
από την υπηρεσία  

56.396,57 7.807,92 3.910,67 18.415,07 30.011,09 116.541,32 

Πριµ ∆ιοικητικού 
Προσωπικού 

- - 322.619,41 582.122,55 518.530,85 1.423.272,81 

Σύνολο 2.123.948,16 1.741.185,06 2.364.736,12 3.243.714,37 3.870.066,11 13.343.649,82 

% ετήσιας µεταβολής 129% -18% 36% 37% 19%   

 

 

Παρατηρήσεις Ελέγχου: 

Η ΑΕΚ ΠΑΕ κατά τις υπό έλεγχο χρήσεις δεν τηρούσε βιβλίο ή σύστηµα παρακολούθησης 
προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζοµένων και συνεπώς δεν είµαστε σε θέση να 
επιβεβαιώσουµε τον αριθµό του διοικητικού και λοιπού προσωπικού. 

Στους λογαριασµούς «Αµοιβές Προσωπικού» και «Εργοδοτικές Εισφορές» παρακολουθείται το 
κόστος µισθοδοσίας όλων των τµηµάτων της ΑΕΚ ΠΑΕ. 
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Επισηµαίνεται ότι, το κόστος µισθοδοσίας των ποδοσφαιριστών και του προπονητικού team σε 
συνάρτηση µε το σύνολο του λογαριασµού είναι επουσιώδες διότι οι αµοιβές των αθλητών και 
του προπονητικού team καλύπτονται από τα συµβόλαιά τους η αξία των οποίων καταχωρείται 
στο πάγιο ενεργητικό, και οι µηνιαίες τους αποδοχές είναι οι κατώτερες προβλεπόµενες από τις 
οικείες συµβάσεις εργασίας.  

Συνεπώς, ο έλεγχος του λογαριασµού αυτού επεκτάθηκε στις αµοιβές και στα πριµ (bonus) του 
λοιπού προσωπικού.  

 

o Πριµ ∆ιοικητικού Προσωπικού  

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο των χρήσεων λήξης 30.06.2007 έως και 30.06.2009 για τις 
οποίες µας έχουν παραδοθεί οι καρτέλες αναλυτικών καθολικών διαπιστώθηκε ότι τα πριµ  
(bonus) στο ∆ιοικητικό προσωπικό καταβλήθηκαν κατά κύριο λόγο στους εκάστοτε 
∆ιευθυντές του Εµπορικού και Οικονοµικού τµήµατος και της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

Εµπορική ∆ιεύθυνση 

Σύµφωνα µε το από 11/6/2007 συναφθέν Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και 
του Εµπορικού ∆ιευθυντή κ. Α. Μπέκιου, συµφωνήθηκε ο τελευταίος να λαµβάνει µηνιαίες 
καθαρές αποδοχές ποσού € 2.300. Επιπρόσθετα προβλεπόταν ειδική αµοιβή / bonus 
επίτευξης στόχων στην περίπτωση κατά την οποία διεξήγαγε διαπραγµατεύσεις για τη 
συνοµολόγηση χορηγητικών συµβάσεων ή συµβάσεων υποστηρικτών ως εξής:  

α) για συµβάσεις έως ποσού € 3.250.000, δεν δικαιούται καµία αµοιβή. 

β) για συµβάσεις από € 3.250.000 έως και € 5.500.000 αµοιβή 2% επί του καθαρού ποσού-
εσόδου που θα δικαιούτο να λάβει η ΑΕΚ ΠΑΕ. 

γ) για συµβάσεις από € 5.500.000 και άνω, αµοιβή 1,5% επί του καθαρού ποσού-εσόδου 
που θα δικαιούτο να λάβει η ΑΕΚ ΠΑΕ. 

Οι συµβάσεις χορηγιών και υποστηρικτών της ΑΕΚ ΠΑΕ υπογράφονται από τους εκάστοτε 
Προέδρους και ∆ιευθύνοντες Συµβούλους και από τον έλεγχό µας δεν είµαστε σε θέση να 
επιβεβαιώσουµε σε ποιες συµβάσεις συµµετείχε ενεργά στις διαπραγµατεύσεις ο Εµπορικός 
∆ιευθυντής διότι δεν µας έχουν παραδοθεί στοιχεία όπως π.χ. εισηγήσεις προς το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι εγκριτικές του αποφάσεις.  

Το συνολικό κόστος αµοιβών του Εµπορικού ∆ιευθυντή για το διάστηµα απασχόλησής του 
στην ΑΕΚ ΠΑΕ, ήτοι από 1/3/2005 έως 3/11/2008 απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

01/03/2005-31/12/2005 44.808,10 

01/01/2006-31/12/2006 104.098,20 

01/01/2007-31/12/2007 275.125,05 

01/01/2008-03/11/2008 471.558,67 

Σύνολο 895.590,02 

 

Στις ανωτέρω αµοιβές δεν συµπεριλαµβάνονται οι λοιπές παροχές όπως είναι η χρήση 
αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου. 
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Γενική ∆ιεύθυνση 

Γενικοί ∆ιευθυντές – Σύµβουλοι κατά την περίοδο του ελέγχου µας διετέλεσαν οι: 

α) Γεώργιος Ρόκκας (19/7/2004 έως 31/8/2006) 

β) Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος (21/06/2006 έως 04/12/2008) 

γ) Νικόλαος Θανόπουλος (1/2/2008 έως 31/3/2010) 

 

Γεώργιος Ρόκκας 

Σύµφωνα µε το από 9/8/2004 συναφθέν Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και του 
κ. Γεώργιου Ρόκκα, ο τελευταίος ανέλαβε την θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της ΑΕΚ ΠΑΕ για 
διάστηµα δύο ετών ήτοι από 19/7/2004 έως 18/7/2006 µε µηνιαία καθαρή αµοιβή ποσού  
€ 2.500. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 16/8/2005 εγκρίθηκε 
οµόφωνα η τροποποίηση της συµβάσεως εργασίας µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και του Γενικού 
∆ιευθυντή αυτής, ώστε να καταβάλλεται σε αυτόν µηνιαίως το καθαρό ποσό των € 3.500 
(µικτές αποδοχές € 6.036). Περαιτέρω αποφασίσθηκε η έκτακτη καταβολή του καθαρού 
ποσό των € 1.500 ως µπόνους παραγωγικότητας καθώς και η κατάργηση της απόφασης 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/12/2004 περί καταβολής του µηνιαίου ποσού των 
€ 250 για τις υπηρεσίες του ως µέλους του ∆.Σ. της ΑΕΚ ΠΑΕ. 

Ο κ. Ρόκκας παρέµεινε στην ανωτέρω θέση έως την 31/8/2006 χωρίς να υπάρχει σχετική 
τροποποίηση του αρχικού συµφωνητικού, στο οποίο είχε ορισθεί ότι η θητεία του θα έληγε 
στις 18/7/2006.   

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται το κόστος µισθοδοσίας του κ. Ρόκκα για την 
περίοδο απασχόλησής του:`  

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

01/01/2005-31/12/2005 66.592,29 

01/01/2006-31/08/2006 61.915,05 

Σύνολο 128.507,34 

 

Στις ανωτέρω αµοιβές δεν συµπεριλαµβάνονται οι λοιπές παροχές όπως είναι η χρήση 
αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου καθώς και η παροχή εισιτηρίου διαρκείας στις ιδιαίτερα 
διακεκριµένες θέσεις. 

 

Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος 

Με το Πρακτικό του ∆.Σ. στις 11/9/2006 εκλέχθηκε ως νέο µέλος του ∆.Σ. ο  
κ. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους κ. Γεωργίου 
Ρόκκα για το υπόλοιπο της θητείας του. 

Σύµφωνα µε το συναφθέν από 26/10/2006 Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και 
του κ. Κ. Σταυρόπουλου, συµφωνήθηκε ο τελευταίος να λαµβάνει µηνιαίες καθαρές 
αποδοχές ποσού € 3.100. Επιπρόσθετα τα ως άνω συµβαλλόµενα µέρη µε το από 
27/10/2006 Ιδιωτικό Συµφωνητικό, συµφώνησαν την καταβολή ετήσιου bonus 
παραγωγικότητας ποσού € 42.000 του οποίου η καταβολή προβλεπόταν στο τέλος της 
εκάστοτε χρήσης. 
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Από τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της ΑΕΚ ΠΑΕ προέκυψε ότι ο κ. Σταυρόπουλος 
ελάµβανε προκαταβολικά τα πριµ παραγωγικότητας (bonus) και επισηµαίνεται ότι ενώ 
υπέβαλε την παραίτησή του τον ∆εκέµβριο του 2008 και συνεπώς παρείχε τις υπηρεσίες 
του για διάστηµα έξι (6) µηνών περίπου του καταβλήθηκε όλο το ποσό του πριµ 
παραγωγικότητας της χρήσης ήτοι € 42.000.   

Επιπρόσθετα στον κ. Σταυρόπουλο κατά την αποχώρησή του καταβλήθηκαν πρόσθετες 
αποδοχές ίσες µε έξι (6) µηνιαίες αποδοχές περίπου. Η καταβολή των αποδοχών αυτών δεν 
προβλεπόταν από τα συναφθέντα ιδιωτικά συµφωνητικά που µας έχουν παραδοθεί.   

Μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ ΠΑΕ ο κ. Σταυρόπουλος προέβη µε το υπ’ αριθµό 68 
τιµολόγιο (ΑΕΚ ΠΑΕ 21/1/2009) στην αγορά επιβατικού αυτοκινήτου αναπόσβεστης αξίας  
€ 26.388,75 έναντι του ποσού των € 17.000.  

Συνεπώς από την ανωτέρω πώληση η ΑΕΚ ΠΑΕ επιβαρύνθηκε µε ζηµία ποσού € 9.388,75. 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται το κόστος µισθοδοσίας του κ. Σταυρόπουλου για 
την περίοδο απασχόλησής του:`  

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

21/09/2006-31/12/2006 19.313,19 

01/01/2007-31/12/2007 148.770,81 

01/01/2008-04/12/2008 174.631,48 

Σύνολο 342.715,48 

Στις ανωτέρω αµοιβές δεν συµπεριλαµβάνονται οι λοιπές παροχές όπως είναι η χρήση 
αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου καθώς και η παροχή εισιτηρίου διαρκείας στις ιδιαίτερα 
διακεκριµένες θέσεις. 

 

Νικόλαος Θανόπουλος 

Με το από 1/2/2008 συναφθέν Ιδιωτικό Συµφωνητικό αορίστου χρόνου µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ 
και του κ. Νικόλαου Θανόπουλου, συµφωνήθηκε ο τελευταίος να λαµβάνει µηνιαίες 
καθαρές αποδοχές ποσού € 6.460 έως την 31/12/2008, € 8.700 για το έτος 2009 και  
€ 10.500 για το έτος 2010 καθώς και επίδοµα παραγωγικότητας, ανερχόµενο σε ποσοστό 
30% επί του µικτού µισθού του (ήτοι επί 14 µισθών καταβαλλοµένων ετησίως), εφόσον 
έχουν επιτευχθεί οι περισσότεροι των στόχων που έχουν τεθεί από την εταιρεία στον 
σύµβουλο. Η κρίση επί της επιτεύξεως των στόχων του ή µη, θα τελεί στην διακριτική 
ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

Επιπρόσθετα στην περίπτωση που η ΑΕΚ ΠΑΕ κατήγγειλε τη σύµβαση του κ. Θανόπουλου 
πριν από τις 1/2/2011 χωρίς υπαιτιότητά του, υποχρεούτο να του καταβάλλει πέραν της 
προβλεπόµενης από την νοµοθεσία αποζηµίωσης και ποινική ρήτρα ίση µε όλες τις 
αποδοχές αυτού µέχρι και τη συµπλήρωση τριετούς απασχόλησης πλέον του ποσού των  
€ 100.000. 

Από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι στον κ. Θανόπουλο για το διάστηµα από 1/2/2008 
έως 31/12/2008 καταβλήθηκε bonus ποσού € 6.000. Στην περίοδο 01/01-30/06/2009 του 
καταβλήθηκε το ποσό των € 42.000 περίπου. 

∆εν µας παραδόθηκε πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο σύµφωνα µε το 
συναφθέν ιδιωτικό συµφωνητικό έπρεπε να είχε εγκρίνει την καταβολή του ανωτέρω 
επιδόµατος παραγωγικότητας – bonus. Επισηµαίνουµε ότι ο κ. Θανόπουλος κατά την 
περίοδο από 1/12/2008 έως 15/3/2010 διατελούσε Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται το κόστος µισθοδοσίας του κ. Θανόπουλου για 
την περίοδο απασχόλησής του:  

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ  

01/02/2008-31/12/2008 139.223,82 

01/01/2009-31/12/2009 259.931,85 

Σύνολο 399.155,67 

 

Στις ανωτέρω αµοιβές δεν συµπεριλαµβάνονται οι λοιπές παροχές όπως είναι η χρήση 
αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου. Επιπρόσθετα, η σύµβαση του κ. Θανόπουλου 
προέβλεπε την παροχή εταιρικής κάρτας για πραγµατοποίηση δαπανών (γεύµατα, ταξίδια 
κλπ) µε όριο που θα ορίζονταν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. ∆εν µας 
παραδόθηκε σχετικό πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

 

Οικονοµική ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικοί ∆ιευθυντές κατά την περίοδο του ελέγχου µας διετέλεσαν οι: 

α) Παντελής Ορφανίδης (12/12/2005 έως 31/3/2008) 

β) Μιχαήλ ∆ηµαράκης (18/2/2008 έως 22/10/2010) 

 

Παντελής Ορφανίδης 

Σύµφωνα µε το από 12/12/2005 συναφθέν Ιδιωτικό Συµφωνητικό Συνεργασίας µεταξύ της 
ΑΕΚ ΠΑΕ και του κ. Παντελή Ορφανίδη, συµφωνήθηκε ο τελευταίος να αναλάβει την θέση 
του Οικονοµικού ∆ιευθυντή για διάστηµα δύο ετών ήτοι από 12/12/2005 έως 12/12/2007 
µε µηνιαίες καθαρές αποδοχές € 2.200.  

Στις 11/6/2007 τροποποιήθηκε το από 12/12/2005 Ιδιωτικό Συµφωνητικό και οι µηνιαίες 
καθαρές αποδοχές του ανήλθαν σε € 3.000. 

Ο κ. Ορφανίδης παρέµεινε στην θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή έως την 31/3/2008 χωρίς 
να υπάρχει σχετική τροποποίηση του συµφωνητικού ορισµένου χρόνου το οποίο έληγε στις 
12/12/2007. 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται το κόστος µισθοδοσίας του κ. Ορφανίδη για την 
περίοδο απασχόλησής του:`  

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

12/12/2005-31/12/2005 2.818,41 

01/01/2006-31/12/2006 52.046,49 

01/01/2007-31/12/2007 80.894,13 

01/01/2008-31/03/2008 23.879,78 

Σύνολο 159.638,81 

 

Στις ανωτέρω αµοιβές δεν συµπεριλαµβάνονται οι λοιπές παροχές όπως είναι η χρήση 
αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου. 
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Μιχαήλ ∆ηµαράκης 

Με το από 18/2/2008 συναφθέν Ιδιωτικό Συµφωνητικό αορίστου χρόνου µεταξύ της ΑΕΚ 
ΠΑΕ και του κ. Μιχαήλ ∆ηµαράκη, συµφωνήθηκε ο τελευταίος  να λαµβάνει µηνιαίως το 
καθαρό ποσό των € 4.800,00 πλέον την ετήσια καταβολή τριών (3) πρόσθετων µηνιαίων 
µισθών.  

Στις 10/12/2008 τροποποιήθηκε το από 18/2/2008 Ιδιωτικό Συµφωνητικό και οι µηνιαίες 
καθαρές αποδοχές καθορίσθηκαν σε € 5.800 για το έτος 2009 και σε € 6.900 για το έτος 
2010 πλέον την ετήσια καταβολή τριών (3) πρόσθετων µηνιαίων µισθών. 

Επιπρόσθετα στην περίπτωση που η ΑΕΚ ΠΑΕ κατήγγειλε τη σύµβαση του κ. ∆ηµαράκη πριν 
από τις 18/2/2011 χωρίς υπαιτιότητά του, υποχρεούτο να του καταβάλλει πέραν της 
προβλεπόµενης από την νοµοθεσία αποζηµίωσης και ποινική ρήτρα ίση µε τους µισθούς 
που θα υπολείπονται µέχρι της 18/2/2011. 

Με το Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 3/4/2008 ο κ. Μιχαήλ ∆ηµαράκης 
αντικατέστησε τον παραιτηθέντα σύµβουλο κ. Παντελή Ορφανίδη. 

Από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι στον κ. ∆ηµαράκη καταβλήθηκε συνολικό bonus για 
το διάστηµα απασχόλησης του το ποσό των € 30.000 το οποίο αναλογεί σε περίπου έξι (6) 
µηνιαίους µισθούς για τις χρήσεις 2008 και 2009 όπως προβλεπόταν από τις συµβάσεις του. 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται το κόστος µισθοδοσίας του κ. ∆ηµαράκη για την 
περίοδο απασχόλησής του:  

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

18/02/2008-31/12/2008 93.995,00 

01/01/2009-31/12/2009 180.700,97 

Σύνολο 274.695,97 

 

Στις ανωτέρω αµοιβές δεν συµπεριλαµβάνονται οι λοιπές παροχές όπως είναι η χρήση 
αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου. 
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β) Παρεπόµενες Παροχές και Έξοδα Προσωπικού 
 
Στον λογαριασµό αυτό η ΑΕΚ ΠΑΕ παρακολουθεί κατά κύριο λόγο το κόστος ένδυσης του 
αθλητικού τµήµατος και τα µισθώµατα που καταβάλλει για τις κατοικίες των αθλητών και των 
µελών του προπονητικού team. 
 
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Παρεπόµενες Παροχές 
και Έξοδα Προσωπικού  

184.331,79 382.372,02 492.528,95 2.366.885,13 2.267.531,55 5.693.649,44 

% ετήσιας µεταβολής 5% 107% 29% 381% -4%   

 

 

o Είδη Ένδυσης Αγωνιστικού Τµήµατος 

Το από 20/2/2007 συναφθέν ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και της «PUMA 
HELLAS Ανώνυµη Εταιρεία Υπόδησης, Ένδυσης και Αθλητικών Ειδών» διάρκειας πέντε (5) 
ετών ήτοι από 1/7/2007 έως 1/7/2012, προέβλεπε στο άρθρο 5 την παράδοση αθλητικού 
υλικού στην ΑΕΚ ΠΑΕ µε την υποχρέωση της τελευταίας να εκδίδει αντίστοιχα ισόποσο 
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

Με τον τρόπο αυτό το κόστος απόκτησης αθλητικού υλικού από την προµηθεύτρια εταιρεία 
δεν έχει ουδεµία επίδραση στα συνολικά αποτελέσµατα της ΑΕΚ ΠΑΕ. 

Από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι οι τιµολογήσεις των προµηθευτών αθλητικού υλικού 
για τις χρήσεις που µας έχουν παραδοθεί αναλυτικά στοιχεία έχουν ως εξής: 

 

Προµηθευτές αθλητικού υλικού  30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 

PUMA HELLAS ΑΕ 222.145,02 1.216.409,73 1.653.213,33 

Λοιποί 55.416,40 - - 

Σύνολο 277.561,42 1.216.409,73 1.653.213,33 

 

Από την επισκόπηση των δελτίων αποστολής προκύπτει ότι το αθλητικό υλικό της «PUMA 
HELLAS AE» παραδίδεται:  

α) Στους Θρακοµακεδόνες, όπου βρίσκεται το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ ΠΑΕ.  

β) Στην Νέα Ιωνία Αττικής όπου η ΑΕΚ ΠΑΕ µισθώνει αποθήκη επί της οδού Σπάρτης 11-13, 
η οποία δεν έχει δηλωθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ.  

γ) Στο Ηράκλειο Αττικής όπου η ΑΕΚ ΠΑΕ µισθώνει αποθήκη εµβαδού 552 τ.µ. επί της οδού 
Ερµού & Αθηνάς 7 από την εταιρεία EMPIRE 1924 A.E., η οποία δεν έχει δηλωθεί στην 
αρµόδια ∆ΟΥ.  

∆εν µας δόθηκαν επεξηγήσεις αναφορικά µε την αξία των τιµολογήσεων του αθλητικού 
υλικού από την «PUMA HELLAS ΑΕ» προς την ΑΕΚ ΠΑΕ. ∆εν είµαστε σε θέση να 
επιβεβαιώσουµε την παράδοση όλου του αθλητικού υλικού στα µέλη του αθλητικού 
τµήµατος διότι δεν µας επιδείχθηκαν τα δελτία αποστολής για την διακίνησή τους από τις 
αποθήκες στο προπονητικό κέντρο. 
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o Ενοίκια κατοικιών  

Τα µισθώµατα που κατέβαλλε η ΑΕΚ ΠΑΕ για τις κατοικίες των αθλητών και των µελών του 
προπονητικού team απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Ενοίκια κατοικιών  121.697,89 277.385,79 239.494,96 422.662,52 514.549,50 1.575.790,66 

 

Παρατίθενται ενδεικτικά οι κατοικίες µε τα υψηλότερα µισθώµατα κατά την 30/06/2009: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΑΘΛΗΤΗΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

(σύµφωνα µε τις πληροφορίες 
που λάβαµε από την ΑΕΚ ΠΑΕ) 

Μηνιαίο 
Μίσθωµα 

Ιουνίου 2009 

∆ιαµέρισµα 360 τµ στην Κηφισιά 
Αττικής  

Rivaldo Vitor  
Borba Ferreira 

5.455,00 

Μεζονέτα 200 τµ στην Εκάλη 
Αττικής 

Majstorovic Daniel 5.000,00 

Μεζονέτα στην Κηφισιά Αττικής R. Djebbour 4.189,50 

∆ιαµέρισµα στην Κηφισιά Αττικής Β. Μπορµπόκης 3.200,00 

∆ιαµέρισµα στην Κηφισιά Αττικής N. Scocco 2.500,00 

∆ιαµέρισµα στην Γλυφάδα Αττικής  
Rivaldo Vitor  
Borba Ferreira 

2.310,00 

∆ιαµέρισµα στην Κηφισιά Αττικής Guerreiro Agustin 2.000,00 

∆ιαµέρισµα 146 τµ στο Κεφαλάρι 
Αττικής (Σηµείωση)  

Blanco Ismael 1.863,31 

∆ιαµέρισµα στην Κηφισιά Αττικής Leonardo Rodrigues Pereira 1.750,00 

∆ιαµέρισµα 146 τµ στο Κεφαλάρι 
Αττικής (Σηµείωση) 

Saha Emanuel de Jesus 1.644,10 

∆ιαµέρισµα στην Κηφισιά Αττικής T. Nsaliwa 1.552,00 

∆ιαµέρισµα 127 τµ στην Κηφισιά 
Αττικής 

Jurgen Macho 1.473,48 

 

Από τον έλεγχο µας διαπιστώθηκε ότι τα µισθωτήρια συµβόλαια των δύο κατοικιών στο 
Κεφαλάρι Αττικής είχαν διετή διάρκεια ήτοι από 1/8/2006 έως και 31/7/2008 και στους 
όρους των µισθωτηρίων αναφέρεται ότι η σιωπηρή αναµίσθωση ή παράταση της µίσθωσης 
αποκλείεται απολύτως. Η ΑΕΚ ΠΑΕ εξακολουθεί να καταβάλει µηνιαίο µίσθωµα και για τους 
µήνες που ακολουθούν την λήξη των συµβολαίων χωρίς να µας έχουν παραδοθεί νέα 
µισθωτήρια συµβόλαιο.  
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην χρήση λήξης 30/06/2008 η ΑΕΚ ΠΑΕ επιβαρύνθηκε µε ποσό 
€ 138.000 περίπου για τα έξοδα διαµονής του αθλητή Rivaldo Vitor Borra Ferreira και της 
οικογένειάς του. Συγκεκριµένα: 

 
∆ιαµονή στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από 18/07-6/9/2007 44.093,97 

Μίσθωση κατοικίας εµβαδού 360 τµ στην Κηφισιά Αττικής 60.005,00 

Μίσθωση κατοικίας στην Γλυφάδα Αττικής 26.400,00 

Μεσιτικές υπηρεσίες για εύρεση κατοικίας 8.000,00 

Σύνολο 138.498,97 

 

 
 
β) Πριµ Απόδοσης Αγωνιστικού Τµήµατος 
 
Περιγραφή 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Πριµ Απόδοσης Ποδοσφαιριστών και Προπονητών  3.812.525,38 921.676,85 372.461,93 5.106.664,16 

 
 

Για τις χρήσεις λήξης 30.06.2005 και 30.06.2006 δεν µας παραδόθηκαν αναλυτικές καρτέλες 
λογαριασµών και ως εκ τούτου δεν είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε τα ποσά των  τυχόν 
καταβληθέντων πριµ. 

∆εν µας παραδόθηκε ο επιµερισµός των ποσών των πριµ επίτευξης στόχων ανά δικαιούχο του 
αθλητικού τµήµατος και αντίστοιχα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έγκριση της 
κατανοµής τους.    

Στον ανωτέρω λογαριασµό η ΑΕΚ ΠΑΕ καταχωρεί: 

α) τα πριµ ανά µέλος του αγωνιστικού τµήµατος τα οποία καθορίζονται στους όρους των 
συµβολαίων, και  

β) τα συνολικά πριµ επίτευξης αγωνιστικών στόχων, βάσει του ετήσιου Εσωτερικού Κανονισµού 
Λειτουργίας του Ποδοσφαιρικού Τµήµατος της ΑΕΚ ΠΑΕ.   

Κατά την διάρκεια του ελέγχου µας παραδόθηκαν αντίγραφα κατάθεσης των ανωτέρω πριµ 
στους δικαιούχους για το ποσό των € 1.111.180 και για το εναποµένων ποσό των € 3.995.484 οι 
λογιστικές εγγραφές διενεργούνταν µε βάση εσωτερικό λογιστικό σηµείωµα. 

Στο Παράρτηµα Ι παρατίθενται τα µικτά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους του 
αγωνιστικού τµήµατος. 
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7.1.2 Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 
 
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα 
τρίτων 

1.545.556,13 1.297.451,52 1.670.333,23 2.126.398,47 1.997.409,48 8.637.148,83 

% ετήσιας µεταβολής 47% -16% 29% 27% -6%   

 

Στον λογαριασµό «Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων» περιλαµβάνονται αµοιβές ελευθέρων 
επαγγελµατιών, χρεώσεις από την ΕΠΟ ποσοστού 5% επί των δόσεων συµβολαίων 
ποδοσφαιριστών και επί των τηλεοπτικών δικαιωµάτων, προµήθειες για πωλήσεις εισιτηρίων 
διαρκείας, προµήθειες ταξιδιωτικών εταιρειών, προµήθειες τρίτων κλπ.   

 

Παρατηρήσεις Ελέγχου 

Στην χρήση λήξης 30/6/2008 ο λογαριασµός παρουσιάζει αύξηση κατά κύριο λόγο από το 
κόστος διαµεσολάβησης ποσού € 250.000 για την πώληση του ποδοσφαιριστή Daniel Tozser στην 
Racing Club Genk.  

Το ανωτέρω ποσό τιµολογήθηκε (invoice No. 3) από την εταιρεία «AFFIDA MANAGEMENT 
LIMITED» µε έδρα τα Channel Islands. Από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι στην ως άνω 
εταιρεία έως την 30.06.2009 είχε καταβληθεί το ποσό των € 153.846 για το οποίο δεν µας 
επιδείχθηκε το σχετικό έµβασµα.  

 

o Αµοιβές και Έξοδα ∆ικηγόρων     

 

Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Αµοιβές και Έξοδα 
∆ικηγόρων 

288.705,64 277.285,75 269.731,74 306.488,10 324.617,52 1.466.828,75 

 

- Στις 31/12/2004 και στις 28/2/2005 η δικηγόρος κα ∆.Β. Μακρή εξέδωσε 
παραστατικά ποσού € 58.093,75 µε αιτιολογία «παροχή νοµικών συµβουλών και 
αποζηµίωση λύσης συνεργασίας» για τα οποία δεν µας έχει παραδοθεί σχετικό 
συµφωνητικό συνεργασίας. 

- Στις 28/6/2005 ο δικηγόρος κ. Χ. Γρηγορίου εξέδωσε απόδειξη παροχής υπηρεσιών 
ποσού € 15.000 µε αιτιολογία «αποζηµίωση µηνών Ιανουαρίου – Ιουνίου 2005» ενώ 
από τον έλεγχο του αναλυτικού καθολικού του λογαριασµού προκύπτει ότι ο κ. Χ. 
Γρηγορίου εξέδιδε για την ίδια περίοδο απόδειξη παροχής υπηρεσιών για κάθε 
εργασία του. 

- Στην χρήση λήξης 30/6/2006 η ΑΕΚ ΠΑΕ επιβαρύνθηκε µε αµοιβές δικηγόρων για 
υπηρεσίες που παρείχαν σχετικά µε τη σύµβαση του Οµολογιακού ∆ανείου ποσού  
€ 125.000 περίπου.  

- Στις 22/8/2008 η ΑΕΚ ΠΑΕ κατέβαλε στην ∆ικηγορική Εταιρεία «Οικονοµόπουλος & 
Συνεργάτες» το ποσό των € 60.000. Αντίστοιχα η ανωτέρω δικηγορική εταιρεία 
εξέδωσε ισόποση Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών µε αιτιολογία «Καταβολή έναντι 
εξόδων και δαπανών για την εταιρεία ερευνών Kroll Associates LTD, σύµφωνα µε τον 
όρο (στ) της µε ηµεροµηνία 5/6/2008 σύµβασης». Η καταβολή του ως άνω ποσού 
πραγµατοποιήθηκε µε κατάθεση στον λογαριασµό της ∆ικηγορικής Εταιρείας στην 
τράπεζα Πειραιώς.  

Κατά την διάρκεια του ελέγχου δεν µας παραδόθηκε η σχετική σύµβαση και δεν 
γνωρίζουµε την σχέση της ΑΕΚ ΠΑΕ µε την εταιρεία Kroll Associates LTD. 
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o Αµοιβές Λογιστικής Παρακολούθησης  

- Σύµφωνα µε την από 15/10/2006 συναφθείσα Σύµβαση Παροχής Ανεξάρτητων 
Υπηρεσιών αορίστου χρόνου µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και του κ. Κωνσταντίνου 
Παπαγιαννόπουλου, συµφωνήθηκε ο τελευταίος να παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες 
στον τοµέα των οικονοµοτεχνικών µελετών και να λαµβάνει ετήσια αµοιβή ποσού  
€ 62.600. 

Επισηµαίνεται ότι στο άρθρο (1) της ως άνω σύµβασης δεν αναφέρεται το είδος των 
υπηρεσιών που υποχρεούτο να παρέχει ο κ. Παπαγιαννόπουλος. 

Συνολικά ο κ. Παπαγιαννόπουλος έχει εκδώσει στην ΑΕΚ ΠΑΕ τις παρακάτω 
Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών µε αιτιολογία «αµοιβές λογιστικής παρακολούθησης»:  

 

Ηµεροµηνία Παραστατικό  Αµοιβή 

Φεβ-05 ΑΠΥ 582 51.970,00 

∆εκ-06 ΑΠΥ 667 132.500,00 

Οκτ-07 ΑΠΥ 671 117.125,00 

Οκτ-08 ΑΠΥ 703 30.000,00 

Σύνολο  331.595,00 

 

Επισηµαίνεται ότι η ΑΠΥ 582 ποσού € 51.970 εκδόθηκε σε ηµεροµηνία προγενέστερη 
από αυτή της συναφθείσας σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.  

Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι ο κ. Κ. Παπαγιαννόπουλος έχει υπογράψει τους 
ισολογισµούς των χρήσεων λήξης 30.06.2004 έως 30.06.2006 ως λογιστής της ΑΕΚ 
ΠΑΕ. ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε το χρονικό διάστηµα για το οποίο παρείχε 
τις υπηρεσίες του καθώς και το ακριβές αντικείµενο των υπηρεσιών του διότι όπως 
προαναφέρθηκε αυτές δεν αναλύονται στο αντίγραφο της σύµβασης που µας 
παραδόθηκε. 

Επιπρόσθετα δεν µας έχει παραδοθεί συµφωνητικό για την λήξη της ως άνω 
σύµβασης ή και τυχόν τροποποιήσεις της ώστε να επιβεβαιωθούν οι προβλεπόµενες 
αµοιβές µε αυτές που τελικά τιµολογήθηκαν από τον κ. Κ. Παπαγιαννόπουλο στις υπό 
έλεγχο χρήσεις. 

 

o Αµοιβές Γραφείων Επιλογής Προσωπικού    

- Η ΑΕΚ ΠΑΕ στις χρήσεις λήξης 30.06.2008 και 30.06.2009 επιβαρύνθηκε µε την αµοιβή 
της εταιρείας «Stockdale & Associates Σύµβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ» ποσού € 14.400. 
Σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά της ως άνω εταιρείας οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες της αναφέρονταν στην εξεύρεση και αξιολόγηση κατάλληλων υποψηφίων 
για την τοποθέτηση του Chief Financial Officer. Από την συγκεκριµένη συνεργασία η 
ΑΕΚ ΠΑΕ δεν προέβη σε σχετική πρόσληψη στελέχους. 

 

o Αµοιβές Συµβούλων Επιχειρήσεων     

- Στην χρήση λήξης 30.06.2009 στον υπό εξέταση λογαριασµό καταχωρήθηκε αµοιβή 
ποσού € 10.000 αναφορικά µε µελέτη για την αδειοδότηση από την UEFA (Licensing). 
Η ανωτέρω µελέτη διενεργήθηκε από τον κ. Παντελή Ορφανίδη ο οποίος είχε τελέσει 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής στην ΑΕΚ ΠΑΕ.   
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o Χρεώσεις από ΕΠΟ 5% επί των δόσεων συµβολαίων ποδοσφαιριστών   

- Η ΑΕΚ ΠΑΕ καταβάλει στην ΕΠΟ ποσό ίσο µε ποσοστό 5% επί της αξίας των µηνιαίων 
δόσεων συµβολαίων των ποδοσφαιριστών. Η αύξηση ανά χρήση οφείλεται στην 
σύναψη συµβολαίων που προβλέπουν υψηλότερες αµοιβές. Τα ποσά που αναλογούν 
εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Χρεώσεις από ΕΠΟ 5% επί 
των δόσεων συµβολαίων 
ποδοσφαιριστών  

168.467,17 276.317,52 323.425,00 393.970,02 439.810,05 1.601.989,76 

 

 

o Μελέτες για το προπονητικό κέντρο και νέο γήπεδο της ΑΕΚ ΠΑΕ   

- Στις υπό έλεγχο χρήσεις η ΑΕΚ ΠΑΕ έχει επιβαρυνθεί µε το συνολικό ποσό των  
€ 492.250,00 για µελέτες και λοιπές δαπάνες για το προπονητικό κέντρο και το νέο 
γήπεδο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση της δαπάνης ανά 
δικαιούχο.  

 

Ηµεροµηνία  Επωνυµία  Περιγραφή  Ποσό  

Αυγ-04 
∆οµουτζόγλου 
Παναγιώτης  

Αµοιβή για προπονητικό κέντρο  44.000,00 

    

Ηµεροµηνία  Επωνυµία  Περιγραφή  Ποσό  

Μαϊ-05 
Βογιατζή 
Ζαφειρία 

Αµοιβή αρχιτεκτονικής προµελέτης για το προπονητικό 
κέντρο της ΑΕΚ ΠΑΕ  

78.000,00 

Νοε-06 
Βογιατζή 
Ζαφειρία 

Αµοιβή Ά φάσης οριστικής µελέτης για το προπονητικό 
κέντρο της ΑΕΚ ΠΑΕ στην περιοχή Λεκάνες Αχαρνών  

44.000,00 

∆εκ-06 
Βογιατζή 
Ζαφειρία 

Αµοιβή αρχιτεκτονικής προµελέτης για το προπονητικό 
κέντρο της ΑΕΚ ΠΑΕ στην περιοχή των Άνω Λιοσίων  

45.000,00 

∆εκ-06 
Βογιατζή 
Ζαφειρία 

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν το 
νέο γήπεδο της ΑΕΚ ΠΑΕ  

15.000,00 

    Σύνολο 182.000,00 

        

Ηµεροµηνία  Επωνυµία  Περιγραφή  Ποσό  

Απρ-05 ΡΑΝΝΕΡ ΑΕ 
Γεωτεχνική µελέτη για το έργο "Προπονητικό Κέντρο 
της ΑΕΚ ΠΑΕ" στην περιοχή Λεκάνες Αττικής  

28.000,00 

Μαϊ-05 ΡΑΝΝΕΡ ΑΕ 
Εκπόνηση Business Plan για το Προπονητικό Κέντρο 
της ΑΕΚ ΠΑΕ 

10.000,00 

Σεπ-05 ΡΑΝΝΕΡ ΑΕ 
Συµβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την 
υλοποίηση του έργου "Προπονητικό Κέντρο της ΑΕΚ 
ΠΑΕ" 

90.000,00 

    Σύνολο 128.000,00 
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Ηµεροµηνία  Επωνυµία  Περιγραφή  Ποσό  

Μαρ-05 
ΑΞΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΠΕ 

Αµοιβή για εκπόνηση µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για το έργο "Νέο Προπονητικό Κέντρο της 
ΑΕΚ ΠΑΕ'' 

10.000,00 

    Σύνολο 10.000,00 

        

Ηµεροµηνία  Επωνυµία  Περιγραφή  Ποσό  

Μαρ-07 
ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ Α. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Αποτύπωση ∆ήµου Α. Λιοσίων για προπονητικό κέντρο  5.000,00 

    Σύνολο 5.000,00 

    

        

Ηµεροµηνία  Επωνυµία  Περιγραφή  Ποσό  

∆εκ-07 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΞΕΝΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ 

Ο.Ε. 

Συµβουλευτικές τεχνικές υπηρεσίες για την ανεύρεση 
εκτάσεων σε περιοχές του Ν. Αττικής κατάλληλων για 
ανέγερση προπονητικού κέντρου  

10.000,00 

    Σύνολο 10.000,00 

    

        

Ηµεροµηνία  Επωνυµία  Περιγραφή  Ποσό  

Μαϊ-08 
HOK SPORT 

ARCHITECTURE 
INVOICE 4404 ΣΧΕ∆ΙΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20.500,00 

Ιουν-08 
HOK SPORT 

ARCHITECTURE 
INVOICE 4431 ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕ∆ΙΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 61.500,00 

    Σύνολο 82.000,00 

        

Ηµεροµηνία  Επωνυµία  Περιγραφή  Ποσό  

Οκτ-08 
Βγόντζας 
Αντώνης  

Νοµικές υπηρεσίες αναφορικά µε την σύνταξη 
µνηµονίου συνεργασίας, σχεδίου προγραµµατικής 
συµφωνίας, τροπολογίας, σύµβασης µίσθωσης, 
παροχή νοµικών συµβουλών στο θέµα της µίσθωσης 
έκτασης για δηµιουργία γηπέδου.  

31.250,00 

 

Κατά την διάρκεια του ελέγχου, δεν µας παραδόθηκε η σχετική σύµβαση µε την εταιρεία 
«HOK SPORT ARCHITECTURE» και συνεπώς δεν γνωρίζουµε το αντικείµενο των υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν. 
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o Λοιπές Υπηρεσίες 

- Η ΑΕΚ ΠΑΕ είχε συνάψει συµβάσεις έρευνας µε µορφή τηλεφωνικών συνεντεύξεων 
των φιλάθλων κατόχων εισιτηρίων διαρκείας µε την εταιρεία "ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΑΝΑΡΑΣ & 
ΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΙ-ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", και τον διακριτικό 
τίτλο "METRON ANALYSIS" έναντι του συνολικού ποσού των € 21.500. Στην ως άνω 
εταιρεία Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ήταν ο κ. Ευστράτιος Φαναράς ο οποίος 
διατελούσε και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΕΚ ΠΑΕ για το διάστηµα από 
28/12/2004 έως και 29/1/2009. 

Συνολικά η ΑΕΚ ΠΑΕ έχει επιβαρυνθεί για τις τηλεφωνικές έρευνες από την εταιρεία 
"ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΑΝΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΙ-ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" µε το ποσό των € 63.000 σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί. 

 

   
Ηµεροµηνία  Περιγραφή  Ποσό  

Νοε-04 

1. Ποσοτική έρευνα τηλεφωνικών συνεντεύξεων µε 
στόχο την καταγραφή των απόψεων του γενικού 
κοινού ως προς το ποδόσφαιρο και την εικόνα της 
ΑΕΚ ΠΑΕ. 2. Ποσοτική έρευνα τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων µε στόχο την καταγραφή 
ικανοποίησης και των προσδοκιών των φιλάθλων 
της ΑΕΚ ΠΑΕ που έχουν εισιτήρια διαρκείας. 

16.500,00 

Μαρ-05 

1. Ποσοτική έρευνα µε µορφή τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων για την καταγραφή της πρόθεσης 
αγοράς εισιτηρίων διαρκείας φιλάθλων που δεν 
έχουν αγοράσει εισιτήριο διαρκείας την τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο. 2. Ποσοτική έρευνα µε µορφή 
τηλεφωνικών συνεντεύξεων µε στόχο την 
καταγραφή της ικανοποίησης και της πρόθεσης 
αγοράς εισιτηρίων διαρκείας για την επόµενη 
αγωνιστική περίοδο των φιλάθλων της ΑΕΚ ΠΑΕ που 
έχουν αγοράσει εισιτήρια διαρκείας.  

25.000,00 

Απρ-07 

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα U&Α και εικόνας. 
Τηλεφωνική έρευνα ικανοποίησης κατόχων 
εισιτηρίων διαρκείας. Έρευνα face to face 
ικανοποίησης κατόχων εισιτηρίων διαρκείας αξίας € 
4.000. 

21.500,00 

Σύνολο   63.000,00 

 

 

 



  
 

     ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ∆ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/2005 – 30/06/2009 82 

 

7.1.3 Παροχές Τρίτων 
 
 
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Παροχές τρίτων 1.309.221,97 925.172,44 1.520.774,74 1.345.844,77 1.735.256,10 6.836.270,02 

% ετήσιας µεταβολής 283% -29% 64% -12% 29%   

 

Στον λογαριασµό «Παροχές Τρίτων» περιλαµβάνονται κατά κύριο λόγο τα ενοίκια των γραφείων 
και του προπονητικού κέντρου στους Θρακοµακεδόνες, τα έξοδα προετοιµασίας της οµάδας στο 
εξωτερικό,  λοιπές συµβουλευτικές υπηρεσίες, τηλεφωνικές δαπάνες κλπ.       

 

Παρατηρήσεις Ελέγχου 

 

o ∆απάνες Κινητής Τηλεφωνίας      

Οι δαπάνες κινητής τηλεφωνίας µε τις οποίες επιβαρύνθηκε η ΑΕΚ ΠΑΕ κατά τις υπό έλεγχο 
απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

∆απάνες Κινητής 
Τηλεφωνίας 

122.349,33 194.552,88 288.221,75 201.196,00 163.761,54 970.081,50 

 

 

o Έξοδα παραµονής / προετοιµασίας οµάδας στο εξωτερικό     

- Στην χρήση λήξης 30/6/2007 η ΑΕΚ ΠΑΕ επιβαρύνθηκε για την προετοιµασία του 
αγωνιστικού τµήµατος στην Αυστρία για το διάστηµα από 9/7/2006 έως 22/7/2006 µε 
το ποσό των € 113.497,07. Η ανωτέρω αµοιβή καταβλήθηκε στον κ. Π ∆οµουτζόγλου 
του οποίου η επαγγελµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε τα εκδιδόµενα φορολογικά 
στοιχεία είναι «Υπηρεσίες Μεταβίβασης – Παραχώρησης Χρήσης Άυλων Αγαθών – 
∆ικαιωµάτων». 

- Στην χρήση λήξης 30/6/2008 η ΑΕΚ ΠΑΕ επιβαρύνθηκε για την προετοιµασία του 
αγωνιστικού τµήµατος στο εξωτερικό για το διάστηµα από 3/7/2007 έως 20/7/2007 
µε το ποσό των € 99.090,03. Η ανωτέρω αµοιβή καταβλήθηκε στην εταιρεία GOLDEN 
TULIP DOORWERTH.    

- Στην χρήση λήξης 30/6/2009 η ΑΕΚ ΠΑΕ επιβαρύνθηκε για την προετοιµασία του 
αγωνιστικού τµήµατος στην Αυστρία για το διάστηµα από 7/7/2008 έως 19/7/2008 
και 24/7/2008 έως 3/8/2008 µε το συνολικό ποσό των € 336.547,00. Η ανωτέρω 
αµοιβή καταβλήθηκε επίσης στον κ. Π. ∆οµουτζόγλου. 

Από τον έλεγχο µας προκύπτει ότι ο κ. Π. ∆οµουτζόγλου είχε συνάψει µε την ΑΕΚ ΠΑΕ 
ένα ευρύτατο φάσµα συνεργασιών που περιελάµβαναν εκτός από τις αµοιβές του για 
την προετοιµασία του αγωνιστικού τµήµατος, αµοιβές για την µελέτη προπονητικού 
κέντρου και αµοιβές διαµεσολάβησης για την µεταγραφή ποδοσφαιριστών. Στον 
πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που 
έχουν εκδοθεί προς την ΑΕΚ ΠΑΕ από τον κ. Π. ∆οµουτζόγλου: 
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Ηµεροµηνία    Περιγραφή  Αµοιβή  

Αυγ-04 - 
∆εν µας παρεδόθει το συγκεκριµένο 
παραστατικό  

54.661,02 

22/8/2006 ΤΠΥ 32 
∆ιαµεσολάβηση και παραµονή της ΑΕΚ 
στην Αυστρία από 9/7/2006 έως 
22/7/2006 

113.497,07 

19/8/2008 ΤΠΥ 33 
∆ιαµεσολάβηση για την µεταγραφή του 
ποδοσφαιριστή Federico Xavier 
Azcarate  

35.000,00 

19/8/2008 ΤΠΥ 37 
∆ιαµεσολάβηση και παραµονή της ΑΕΚ 
στην Αυστρία από 7/7/2008 έως 
19/7/2008 

123.172,00 

19/8/2008 ΤΠΥ 38 

∆ιαµεσολάβηση, παραµονή και 
οργάνωση φιλικών παιχνιδιών της ΑΕΚ 
στην Αυστρία από 24/7/2008 έως 
3/8/2008 

132.775,00 

19/8/2008 ΤΠΥ 39 
∆ιαµεσολάβηση για την διεξαγωγή του 
φιλικού παιχνιδιού ΑΕΚ-BOLOGNA  

6.000,00 

19/8/2008 ΤΠΥ 40 
∆ιαµεσολάβηση και παρακολούθηση για 
λογαριασµό της ΠΑΕ ΑΕΚ στο εξωτερικό 

35.000,00 

23/9/2008 ΤΠΥ 42 
∆ιαµεσολάβηση και παρακολούθηση 
ποδοσφαιριστών για λογαριασµό της 
ΠΑΕ ΑΕΚ στο εξωτερικό 

38.000,00 

14/1/2009 - Τ.64090 - Ταξίδι Αυστρία  1.600,00 

 Σύνολο     539.705,09 

 

 

o Ενοίκια 

Στον λογαριασµό «Ενοίκια» περιέχονται κατά κύριο λόγο τα µισθώµατα που καταβάλλει η 
ΑΕΚ ΠΑΕ για το προπονητικό κέντρο, τα γραφεία της ∆ιοίκησης, τους χώρους που 
χρησιµοποιεί στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) καθώς και για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα. Η ανάλυση του λογαριασµού παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Προπονητικό Κέντρο 
στην θέση 
Θρακοµακεδόνων 58 & 
Τζινη, Θρακοµακεδόνες  

129.583,32 152.587,80 168.055,38 186.804,54 205.295,82 842.326,86 

Γραφεία επί της οδού 
Γράµµου 69-71, Μαρούσι 

57.808,80 85.366,38 100.465,20 120.504,69 150.791,41 514.936,48 

Εµπορικοί χώροι, χώροι 
στάθµευσης και σουίτες 
στο ΟΑΚΑ  

- 6.750,00 41.050,29 30.035,29 174.102,00 251.937,58 

Επιβατικά Αυτοκίνητα  51.232,47 116.909,95 102.682,78 78.154,04 82.526,40 431.505,64 

Λοιπά ενοίκια 121.828,70 1.704,79 40.854,63 50.850,50 33.630,04 248.868,66 

Σύνολο 360.453,29 363.318,92 453.108,28 466.349,06 646.345,67 2.289.575,22 
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- Στην χρήση λήξης 30.06.2005 έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ και 
συγκεκριµένα στον λογαριασµό «Ενοίκια Γραφείων Περικλέους 17» ποσό € 9.160,00. 
Για το γραφείο επί της οδού Περικλέους 17 δεν µας έχει παραδοθεί το συµφωνητικό 
µίσθωσης. Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη διεύθυνση είναι ίδια µε αυτή του 
γραφείου του εξωτερικού συνεργάτη κ. Κ. Παπαγιαννόπουλου µε τον οποίο 
συνεργαζόταν η ΑΕΚ ΠΑΕ κατά την ως άνω περίοδο. 

- Στις 31/5/2005 έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στον λογαριασµό «Λοιπά Ενοίκια σε 
Οικίες Τρίτων» το ποσό των € 55.272,94. ∆εν µας παραδόθηκαν τα σχετικά 
µισθωτήρια συµβόλαια και ως εκ τούτου δεν ήταν εφικτή η συµφωνία των ανωτέρω 
δαπανών. 

 

o Λοιπές Παροχές Τρίτων     

- Στις 24/10/2006 η εταιρεία «ROM C & C LTD» µε έδρα την Λευκωσία στην Κύπρο 
εξέδωσε προς την ΑΕΚ ΠΑΕ τιµολόγιο ποσού € 100.000 µε αιτιολογία «παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών». ∆εν µας παραδόθηκε η σχετική σύµβαση µε την ως άνω 
εταιρεία και συνεπώς δεν γνωρίζουµε το αντικείµενο των παρασχεθέντων υπηρεσιών.  

Για την εξόφληση της ως άνω εταιρείας δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που 
προβλέπονται από το άρθρο 13 του ν.δ 2238/94. Συγκεκριµένα η καταβολή της 
αµοιβής πραγµατοποιήθηκε µε την έκδοση δύο επιταγών της τράπεζας ASPIS αξίας  
€ 50.000 έκαστη. Επισηµαίνεται ότι η επιταγή Νο. 11306688-1 δόθηκε ως 
προκαταβολή στις 19/7/2006 µε το πινάκιο παράδοσης αξιογράφων Νο.116 και φέρει 
υπογραφή για την παραλαβή «Α/Α Παϊρακταρίδης Μανώλης». Οι διενεργηθείσες στα 
λογιστικά βιβλία της ΑΕΚ ΠΑΕ λογιστικές εγγραφές συνδέουν το ανωτέρω ποσό µε 
τον λογαριασµό του κ. Π. Στάθη στον οποίο είχε αρχικά καταχωρηθεί η καταβολή της 
επιταγής των € 50.000. 

- Στην χρήση λήξης 30/6/2007 η εταιρεία «ΜΕΝΤΙΑ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΑΒΕΕ» εξέδωσε προς την 
ΑΕΚ ΠΑΕ τιµολόγιο ποσού € 80.000 για ετήσια αµοιβή υπολογισµού έµµεσης 
διαφηµιστικής επένδυσης για κάθε έναν από τους χορηγούς της µέσα από την 
προβολή της οµάδας στην τηλεόραση και τον τύπο. Στις χρήσεις λήξης 30/6/2008 και 
30/6/2009 η αντίστοιχη δαπάνη ανήλθε σε € 65.000 και € 97.500 αντίστοιχα.   

- Στην χρήση λήξης 30.06.2007 ο φυσικοθεραπευτής κ. Γεώργιος Πήδουλας έλαβε από 
την ΑΕΚ ΠΑΕ το µικτό ποσό των € 29.822,32 και στην χρήση λήξης 30.06.2008 το 
ποσό των € 12.690,35 µε αποδείξεις δαπανών.  

∆εν µας έχει παραδοθεί σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ της ΑΕΚ 
ΠΑΕ και του φυσικοθεραπευτή κ. Γ. Πήδουλα. 
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7.1.4 Φόροι - Τέλη 

 

Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Φόροι - τέλη 28.152,12 77.679,88 295.764,23 364.980,17 280.331,42 1.046.907,82 

% ετήσιας µεταβολής 111% 176% 281% 23% -23%   

 

 
Ο λογαριασµός «Φόροι-Τέλη» στις υπό έλεγχο χρήσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Φόρος επί 
Τηλεοπτικών 
∆ικαιωµάτων  0 0 216.750,00 263.000,00 150.000,00 629.750,00 
Λοιποί Φόροι-
Τέλη 28.152,12 77.679,88 79.014,23 101.980,17 130.331,42 417.157,82 

Σύνολο 28.152,12 77.679,88 295.764,23 364.980,17 280.331,42 1.046.907,82 

 
 

Παρατηρήσεις Ελέγχου 
 

o Φόρος επί Τηλεοπτικών ∆ικαιωµάτων 

- Ο λογαριασµός «Φόρος επί Τηλεοπτικών ∆ικαιωµάτων» αναφέρεται σε µείωση κατά 
ποσοστό 10% του τιµήµατος που δικαιούτο η ΑΕΚ ΠΑΕ από την παραχώρηση των 
δικαιωµάτων τηλεοπτικής µετάδοσης των αγώνων της, στην εταιρεία «NETMED 
HELLAS Ανώνυµη Εταιρεία Συνδροµητικής Τηλεόρασης».  

Σύµφωνα την από 26/11/2004 συναφθείσα σύµβαση, το τίµηµα της ΑΕΚ ΠΑΕ 
µειώνεται σε ποσοστό 10% στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθούν 
συγκεκριµένα χρονικά όρια σχετικά µε τους χρόνους διεξαγωγής των αγώνων που 
εξασφαλίζουν την έγκαιρη ενηµέρωση της εταιρείας «NETMED HELLAS Ανώνυµη 
Εταιρεία Συνδροµητικής Τηλεόρασης». 

Συνεπώς τα ανωτέρω ποσά έπρεπε να καταχωρηθούν σε λογαριασµούς ανόργανων 
εξόδων και όχι στον λογαριασµό «Φόροι – Τέλη».   

 

o Λοιποί Φόροι-Τέλη 

- Στον λογαριασµό «Λοιποί Φόροι-Τέλη» περιλαµβάνονται κατά κύριο λόγο το 
χαρτόσηµο µισθωµάτων, τα τέλη κυκλοφορίας των µεταφορικών µέσων της εταιρείας 
και ο µη εκπιπτόµενος στην Φορολογία Εισοδήµατος ΦΠΑ δαπανών.  
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7.1.5 ∆ιάφορα Έξοδα 
 
 
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

∆ιάφορα έξοδα  5.687.270,19 4.475.652,24 6.233.542,71 6.255.541,85 5.028.401,20 27.680.408,19 

% ετήσιας µεταβολής 47% -21% 39% 0% -20%   

 

Στον λογαριασµό «∆ιάφορά Έξοδα» περιλαµβάνονται κατά κύριο λόγο τα έξοδα αγώνων εντός 
και εκτός έδρας της ΑΕΚ, έξοδα ταξιδίων, διαφηµίσεις κλπ.    

 

Παρατηρήσεις Ελέγχου 

 

o Έξοδα αγώνων εντός έδρας      

- Το σηµαντικότερο έξοδο των αγώνων εντός έδρας αναφέρεται στο µίσθωµα για την 
παραχώρηση της χρήσης του Σταδίου από το Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Το 
µίσθωµα για κάθε διεξαγόµενο αγώνα, έχει ορισθεί σε ποσοστό 15% επί των 
εισπράξεων από τα εισιτήρια, µετά την αφαίρεση του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται για τις χρήσεις για τις οποίες µας έχουν 
παραδοθεί στοιχεία τα σηµαντικότερα έξοδα των αγώνων εντός έδρας. 

 

 

  30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

ΟΑΚΑ - ποσοστό 15% για χρήση γηπέδου  1.106.580,61 1.029.902,68 731.332,46 2.867.815,75 

Ασφάλεια γηπέδου  817.800,00 742.060,00 540.815,00 2.100.675,00 

Κρατήσεις υπέρ Ερασιτεχνικού Σωµατείου  420.205,17 346.471,28 196.733,62 963.410,07 

Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΧ  402.005,65 378.813,20 265.717,50 1.046.536,35 

Κρατήσεις υπέρ ΕΠΟ  227.218,78 201.851,69 187.979,84 617.050,31 

Κρατήσεις υπέρ ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ 136.267,30 191.506,25 170.629,74 498.403,29 

Κρατήσεις υπέρ UEFA  53.086,60 49.260,40 9.057,00 111.404,00 

Σύνολο 3.163.164,11 2.939.865,50 2.102.265,16 8.205.294,77 

 

 

 

o Έξοδα αγώνων εκτός έδρας      

- Στην χρήση λήξης 30/06/2005 ο λογαριασµός «Έξοδα Ταξιδίων στο Εξωτερικό» 
συµπεριλαµβάνει σηµαντικά ποσά για τα οποία δεν µας έχουν παραδοθεί παραστατικά 
ή συµφωνητικά. Ενδεικτικά αναφέρουµε δαπάνες ποσού € 57.000 και 83.334 που 
αναφέρονται σε µίσθωση αεροσκαφών για την Ιταλία και την Αγία Πετρούπολη 
αντίστοιχα. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται για τις χρήσης λήξης 30.06.2007 έως 
30.06.2009, ανάλυση των δαπανών ταξιδίων για τους εκτός έδρας αγώνες του 
αγωνιστικού τµήµατος.  

 

CHAMPIONS LEAGUE 
2006-2007 Περιγραφή  Ποσό  

HEARTS-AEK FC 
TUI HELLAS S.A. : 'Έξοδα εισιτηρίων και διαµονή 
οµάδας και στελεχών της ΑΕΚ ΠΑΕ για τον αγώνα 
Hearts FC-ΠΑΕ AEK από 7-9/08/2006 

166.901,00 

AC MILAN - AEK FC 
TUI HELLAS S.A. : 'Έξοδα εισιτηρίων και διαµονή 
οµάδας και στελεχών της ΑΕΚ ΠΑΕ για τον αγώνα 
Milan-ΠΑΕ AEK από 11-13/09/2006 

129.211,00 

LOSC LILLE - AEK FC 
TUI HELLAS S.A. : 'Έξοδα εισιτηρίων και διαµονή 
οµάδας και στελεχών της ΑΕΚ ΠΑΕ για τον αγώνα 
Lille-ΠΑΕ AEK από 15-17/10/2006 

147.051,00 

RSC ANDERLECHT-AEK 
FC 

TUI HELLAS S.A. : 'Έξοδα εισιτηρίων και διαµονή 
οµάδας και στελεχών ΑΕΚ ΠΑΕ στις Βρυξέλλες (RSC 
ANDERLECHT - ΑΕΚ ΠΑΕ) από 04-07/12/06  

186.130,18 

PARIS SAINT GERMAIN - 
AEK FC 

TUI HELLAS S.A. : 'Έξοδα εισιτηρίων και διαµονή 
οµάδας και στελεχών ΑΕΚ ΠΑΕ για αγώνα UEFA-
CUP στο Παρίσι (P.S.G.- ΑΕΚ ΠΑΕ) 

197.572,36 

ΣΥΝΟΛΟ   826.865,54 

 

UEFA Cup 2007-2008 Περιγραφή  Ποσό  

SEVILLA FC - AEK FC 
TUI HELLAS S.A. : Ταξίδι στην ΣΕΒΙΛΛΗ για τα 
προκριµατικά του Champions League (Sevilla FC-
AEK) 

133.698,79 

FC SALZBURG - AEK FC 
TUI HELLAS S.A. : Ταξίδι για αγώνα µε SALZBURG 
FC, 2-4/11/2007 (ξενοδοχείο Crowne Plaza, 
µετακινήσεις οµάδας, µετακινήσεις οπαδών) 

93.201,14 

IF ELFSBORG - AEK FC 
TUI HELLAS S.A. : Ταξίδι για αγώνα µε IF ELFSBORG 
(ξενοδοχείο Scandic Boras, µετακινήσεις οµάδας, 
αεροπορικά εισιτήρια) 

29.347,00 

MLADA BOLESLAV - AEK 
FC 

TUI HELLAS S.A. : Ταξίδι για αγώνα µε Mlada 
Boreslav (ξενοδοχείο Boscolo, µετακινήσεις οµάδας, 
αεροπορικά εισιτήρια) 

82.878,92 

GETAFE CF - AEK FC 
TUI HELLAS S.A. : Ταξίδι για αγώνα µε GETAFE 
(ξενοδοχείο Miguel Angel, µετακινήσεις οµάδας, 
charter Aegean) 

178.161,38 

ΣΥΝΟΛΟ   517.287,23 

   

UEFA Cup 2008-2009 Περιγραφή  Ποσό  

ΟΜΌΝΟΙΑ - ΑΕΚ FC TUI HELLAS S.A. : Charter για αγώνα µε Οµόνοια  52.043,90 
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o ∆ιάφορα Έξοδα Ταξιδίων      

- Στις 31/7/2007 η ΑΕΚ ΠΑΕ επιβαρύνθηκε µε το ποσό των € 15.100,00 για την διαµονή 
του κ. Arruabarrena και της οικογένειάς του στο διάστηµα από 18/6-14/7/2007 στο 
ξενοδοχείο Divani Apollon. 

- Στις 1/6/2008 η ΑΕΚ ΠΑΕ επιβαρύνθηκε µε το ποσό των € 50.703,67 για αεροπορικά 
εισιτήρια του αθλητή κ. Rivaldo Vitor Borra Ferreira, της οικογένειάς του καθώς και 
λοιπών συνεργατών του. 

 

o ∆ιαφηµίσεις      

- Στην χρήση λήξης 30/6/2005 ορθώς λογιστικοποιήθηκε ως δαπάνη το ποσό των  
€ 370.000 που αναφέρεται στο κόστος της δωρεάν διάθεσης εισιτηρίων. Κατά τον 
έλεγχό µας δεν µας παραδόθηκε η σχετική έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για και 
κατάσταση των δικαιούχων και λόγω έλλειψης αυτών των στοιχείων δεν είµαστε σε 
θέση να επιβεβαιώσουµε το ανωτέρω ποσό. Για τις χρήσεις λήξης 30.06.2006 έως και 
30.06.2009 η ΑΕΚ ΠΑΕ παρακολουθεί εξωλογιστικά την δωρεάν διάθεση εισιτηρίων και 
συνεπώς δεν καταχωρεί το σχετικό κόστος στα λογιστικά της βιβλία. Για τις ως άνω 
χρήσεις ζητήθηκαν αλλά δεν µας παραδόθηκαν σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και αναλυτικές καταστάσεις των δικαιούχων. 

- Στον ανωτέρω λογαριασµό συµπεριλαµβάνονται και ποσά δαπανών διαφηµίσεων στον 
τύπο, ραδιόφωνο καθώς και διάφορα έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων και χορηγιών. 

- Από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι η ΑΕΚ ΠΑΕ καταχώρησε στα λογιστικά της βιβλία 
στις χρήσεις λήξης 30.06.2008 και 30.06.2009 δαπάνη διαφηµιστικών δικαιωµάτων 
από το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ τα ποσά των € 144.500,00 και  
€ 300.000,00 αντίστοιχα.  

 

o ∆ωρεές     

- Η ΑΕΚ ΠΑΕ τον Σεπτέµβριο του 2007 έλαβε µέρος σε φιλικό τουρνουά τα έσοδα του 
οποίου διατίθεντο για την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Το αναλογούν έσοδο της ΑΕΚ 
ΠΑΕ από την διεξαγωγή του τουρνουά ανήλθε σε € 134.197,61 και καταβλήθηκε στον 
ειδικό λογαριασµό αρωγής πυρόπληκτων στις 30/4/2008.  

- Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι η εντολή πληρωµής προς την τράπεζα για την 
µεταφορά του ως άνω ποσού, εστάλη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον 
Οικονοµικό ∆ιευθυντή κ. Μ. ∆ηµαράκη ο οποίος όµως δεν είχε  εξουσιοδοτηθεί  από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, για την διενέργεια πληρωµών  ποσού άνω των  € 100.000.  

- Στην χρήση λήξης 30/6/2009 η ΑΕΚ ΠΑΕ έχει καταχωρήσει στα λογιστικά της βιβλία 
στον λογαριασµό «∆ωρεές» τιµολόγια συνολικού ποσού € 102.600 του Αθλητικού 
Οµίλου Ν. Ιωνίας που φέρουν αιτιολογία «για την ενίσχυση του συλλόγου».  

 

o Λοιπά Έξοδα 

- Στην χρήση λήξης 30/6/2005 το γραφείο µεταφορών Θ. Μαυρούδη (µε έδρα τα Χανιά 
της Κρήτης) εξέδωσε τιµολόγιο ποσού € 49.071 για την αποστολή 14.010 δεµάτων 
κατά τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2004. ∆εν µας παραδόθηκε κατάσταση µε 
τους λήπτες των δεµάτων καθώς και το συµφωνητικό συνεργασίας. 
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7.1.6 Τόκοι και Συναφή Έξοδα 
 
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Τόκοι και συναφή 
έξοδα 

185.873,19 1.053.094,89 1.625.901,56 1.034.645,49 1.167.007,22 5.066.522,35 

% ετήσιας µεταβολής 263% 467% 54% -36% 13%   

 

 
Ο λογαριασµός «Τόκοι και Συναφή Έξοδα» αφορά κυρίως τους τόκους και τα έξοδα του 
οµολογιακού δανείου της Morgan Stanley & Co International Limited, τους τόκους των 
βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων καθώς και λοιπά έξοδα τραπεζών και αναλύεται ως 
εξής : 
 
 
 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Οµολογιακό 
∆άνειο: 

      

Morgan Stanley & 
Co International 
Limited  

- 590.187,50 1.498.603,58 771.369,02 656.064,56 3.516.224,66 

Βραχυπρόθεσµες 
Τραπεζικές 
Υποχρεώσεις: 

      

Aspis Bank  74.970,11 194.506,58 - 106.759,89 292.016,96 668.253,54 

Marfin Bank  46.100,00 133.759,66 - - - 179.859,66 

Citibank - 22.028,16 - - 48.686,94 70.715,10 

Λοιπά Έξοδα 
Τραπεζών  

64.803,08 112.612,99 127.297,98 156.516,58 170.238,76 631.469,39 

Σύνολο 185.873,19 1.053.094,89 1.625.901,56 1.034.645,49 1.167.007,22 5.066.522,35 

 
 

 

Παρατηρήσεις Ελέγχου  
 

- Στις χρήσεις λήξης 30/6/2005 και 30/6/2006 δεν µας παραδόθηκαν τα αναλυτικά 
καθολικά των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων και κατά συνέπεια δεν 
είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε τους χρεωστικούς τόκους που έχουν καταχωρηθεί 
στα λογιστικά βιβλία. 

- Στην χρήση λήξης 30/6/2007 περιλαµβάνεται στα έξοδα του Οµολογιακού ∆ανείου 
ποσό € 127.500 που αφορά αµοιβή της Marfin Bank για την διοργάνωση του 
Οµολογιακού ∆ανείου της Morgan Stanley & Co International Limited. Από τον έλεγχο 
µας επιβεβαιώθηκαν οι σχετικές πληρωµές της ΑΕΚ ΠΑΕ στην Marfin Bank αλλά δεν 
µας παραδόθηκε η σχετική σύµβαση. 

- Από τον έλεγχό µας διαπιστώθηκε ότι έως τις 30.06.2009 δεν έχουν λογισθεί τόκοι 
συνολικού ποσού € 75.000 περίπου για τα δάνεια ιδιωτών όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.3 της παρούσας. 
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7.1.7 Αποσβέσεις 
 
Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Αποσβέσεις παγίων 
στοιχειών  

8.118.888,98 10.823.205,38 10.536.798,09 13.706.116,56 18.278.813,36 61.463.822,37 

% ετήσιας µεταβολής -34% 33% -3% 30% 33%   

 

Στο λογαριασµό «Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος» 
παρακολουθούνται οι αποσβέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα (φορολογική) νοµοθεσία, 
οι οποίες θεωρείται ότι καλύπτουν τη µείωση της αξίας των παγίων στοιχείων, που επέρχεται 
από την χρήση τους (λειτουργική φθορά), την πάροδο του χρόνου (χρονική φθορά) και την 
οικονοµική απαξίωση τους (λόγω τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων). 

Στον λογαριασµό «Αποσβέσεις Ασώµατων Ακινητοποιήσεων» η ΑΕΚ ΠΑΕ κατά κύριο λόγο 
παρακολουθεί την αναλογούσα στη χρήση απόσβεση των συµβολαίων των αθλητών και 
προπονητών σε συνάρτηση µε την διάρκεια των συµβολαίων τους.  

Ο λογαριασµός «Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος» στις 
υπό έλεγχο χρήσεις αναλύεται ως εξής : 

 

Περιγραφή 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Αποσβέσεις Εξόδων 
Εγκαταστάσεως  

429.216,59 940.348,85 1.271.928,35 607.773,40 1.056.084,87 4.305.352,06 

Αποσβέσεις Ασώµατων 
Ακινητοποιήσεων  

7.092.211,52 9.058.366,04 8.784.006,15 12.863.114,19 16.985.965,01 54.783.662,91 

Αποσβέσεις Ενσώµατων 
Ακινητοποιήσεων  

597.460,87 824.490,49 480.863,59 235.228,97 236.763,48 2.374.807,40 

Σύνολο  8.118.888,98 10.823.205,38 10.536.798,09 13.706.116,56 18.278.813,36 61.463.822,37 

 

Στην χρήση λήξης 30/6/2009 η εταιρεία διέγραψε από τα λογιστικά βιβλία της ενσώµατα πάγια 
αξίας κτήσης € 3.250.000 περίπου, τα οποία είχαν αποσβεσθεί πλήρως σε προγενέστερες 
χρήσεις. ∆εν µας παραδόθηκε το προβλεπόµενο από τις φορολογικές διατάξεις πρωτόκολλο 
καταστροφής καθώς και σχετικό πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο να εγκρίνει την 
ανωτέρω διαγραφή. Στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας έκθεσης παρατίθεται αναλυτικός πίνακας 
των διαγραφθέντων παγίων. 
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7.2 Οργανικά Έσοδα 

 
 
Ο συγκριτικός πίνακας των λειτουργικών εσόδων ανά χρήση έχει ως εξής :   
 

Περιγραφή  30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Κύκλος Εργασιών  12.853.793,33 11.464.170,97 14.327.374,63 17.945.990,11 18.701.729,44 75.293.058,48 

Άλλα Έσοδα 
Εκµεταλλεύσεως  

2.449.225,34 4.261.128,28 16.928.207,24 9.183.502,24 6.486.403,70 39.308.466,80 

Πιστωτικοί Τόκοι και 
Συναφή Έσοδα 

0,00 1.760,85 38.861,34 42.003,83 57.547,59 140.173,61 

Σύνολο 15.303.018,67 15.727.060,10 31.294.443,21 27.171.496,18 25.245.680,73 114.741.698,89 

% ετήσιας µεταβολής 15% 3% 99% -13% -7%   

 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση των λειτουργικών εσόδων.     

 
  30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Εκκαθαρίσεις εγχώριων & 
διεθνών διοργανώσεων 
και πώληση εισιτηρίων 
διαρκείας  

10.290.427,02 7.434.772,71 9.872.364,32 11.016.207,08 8.406.403,84 47.020.174,97 

Έσοδα από παραχώρηση 
ποδοσφαιριστών που 
ωφέλησαν τα λειτουργικά 
έσοδα  

0,00 2.250.000,00 520.000,00 1.545.000,00 6.910.000,00 11.225.000,00 

∆ικαιώµατα από UEFA για 
συµµετοχή σε CHAMPIONS 
LEAGUE & UEFA CUP  

0,00 51.793,28 11.347.000,00 507.000,00 357.707,00 12.263.500,28 

Επιχορηγήσεις ΕΠΟ για 
συµµετοχή στο Κύπελλο 
Ελλάδος & Επιχορηγήσεις 
ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ 

112.961,72 537.932,47 169.403,00 335.468,39 953.188,09 2.108.953,67 

Έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών σε τρίτους 
(χορηγίες)  

2.297.369,48 3.345.727,20 4.073.697,33 7.503.756,35 4.729.688,25 21.950.238,61 

Έσοδα από τηλεοπτικά 
δικαιώµατα (µεταδόσεις 
αγώνων) 

1.934.034,00 1.712.630,00 3.112.711,34 3.550.133,40 2.182.300,00 12.491.808,74 

∆ιαφηµιστικά δικαιώµατα, 
προµήθειες και λοιπά 
λειτουργικά έσοδα 

647.578,92 359.577,54 2.100.683,88 2.552.309,18 1.511.152,51 7.171.302,03 

Έσοδο από ενοίκια 
καταστηµάτων και χώρων 
στάθµευσης  

20.647,53 32.866,05 59.722,00 119.617,95 137.693,45 370.546,98 

Πιστωτικοί τόκοι και 
συναφή έσοδα 

0,00 1.760,85 38.861,34 42.003,83 57.547,59 140.173,61 

Σύνολο 15.303.018,67 15.727.060,10 31.294.443,21 27.171.496,18 25.245.680,73 114.741.698,89 

 

Παρατηρήσεις Ελέγχου 

Κατά τον έλεγχο µας συµφωνήθηκαν, για τις χρήσεις λήξης από 30/6/2007 έως και 30/6/2009, 
τα έσοδα από εγχώριες διοργανώσεις σύµφωνα µε τις Οικονοµικές Εκκαθαρίσεις των αγώνων 
που µας παραδόθηκαν από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της ΑΕΚ ΠΑΕ.   
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Η ΑΕΚ ΠΑΕ έχει καταχωρήσει σε όφελος των αποτελεσµάτων των υπό έλεγχο χρήσεων έσοδα 
συνολικού ποσού € 13.005.000,00 από την παραχώρηση ποδοσφαιριστών. Από το ανωτέρω 
ποσό € 11.225.000,00 έχει καταχωρηθεί στον λογαριασµό "Κύκλος Εργασιών" και € 1.780.000,00 
στον λογαριασµό "Έκτακτα Κέρδη". Η ανάλυση των εσόδων από την παραχώρηση 
ποδοσφαιριστών έχει ως εξής : 

Έσοδα από 
παραχώρηση 
ποδοσφαιριστών  

30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Κύκλος Εργασιών  - 2.250.000,00 520.000,00 1.545.000,00 6.910.000,00 11.225.000,00 

Έκτακτα Κέρδη  1.780.000,00 - - - - 1.780.000,00 

Σύνολο  1.780.000,00 2.250.000,00 520.000,00 1.545.000,00 6.910.000,00 13.005.000,00 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 30/6/2005 

ΚΑΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.780.000,00 

  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 30/6/2006 

ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.250.000,00 

  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 30/6/2007 

ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 500.000,00 

ΠΟΡΤΟΥΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 520.000,00 

  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 30/6/2008 

TOZSER DANIEL  1.300.000,00 

SORRENTINO STEFANO 200.000,00 

ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.000,00 

ΚΟΜΒΟΛΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.545.000,00 

  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 30/6/2009 

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  3.600.000,00 

ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 875.000,00 

SORRENTINO STEFANO  850.000,00 

FERREIRA BORBOA RIVALDO 800.000,00 

EDSON RAMOS DA SILVA  350.000,00 

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 300.000,00 

ΤΟΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75.000,00 

ΚΟΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50.000,00 

ΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ  10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.910.000,00 

 



  
 

     ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ∆ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/2005 – 30/06/2009 93 

8. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α 

 

Στους λογαριασµούς των «Ανόργανων Εξόδων και Εσόδων» καταχωρούνται τα έξοδα και έσοδα 
που δεν αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως και δεν συσχετίζονται µε τα 
οργανικά έσοδα για τον προσδιορισµό του οργανικού αποτελέσµατος εκµεταλλεύσεως της 
εταιρείας. Τα ανόργανα έξοδα και έσοδα συνδέονται µε τυχαίες και ευκαιριακές πράξεις ή 
δραστηριότητες. Στην κατηγορία των ανόργανων εξόδων και εσόδων περιλαµβάνονται και τα 
έκτακτα έξοδα και έσοδα που, αν και έχουν σχέση µε τη βασική και ενδεχόµενα τις 
δευτερεύουσες δραστηριότητες που αναπτύσσει η εταιρεία, η πραγµατοποίησή τους οφείλεται σε 
έκτακτα γεγονότα ή περιστατικά όπως πρόστιµα και προσαυξήσεις φορολογικών ελέγχων και 
ασφαλιστικών ταµείων, συναλλαγµατικές διαφορές, έσοδα και έξοδα προηγουµένων χρήσεων 
κλπ. 

 

8.1 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα 

 

Περιγραφή  30/6/2005 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 1.162.828,94 79.503,42 397.494,21 22.149.104,48 70.914,93 23.859.845,98 

Έκτακτα κέρδη 1.780.208,91 27.951,68 1.020,00 1.066.020,45 1.138.234,86 4.013.435,90 

Έσοδα προηγουµένων 
χρήσεων 

78.544.605,94 3.294.915,66 157.334,78 2.613,01 20.948,26 82.020.417,65 

Σύνολο 81.487.643,79 3.402.370,76 555.848,99 23.217.737,94 1.230.098,05 109.893.699,53 

              

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 215.570,80 615.676,68 2.762.518,59 389.230,38 976.326,11 4.959.322,56 

Έκτακτες ζηµίες 11.169,28 0,00 72.188,00 4.290.310,92 1.340.824,80 5.714.493,00 

Έξοδα προηγουµένων 
χρήσεων 

9.726.191,58 3.313.342,28 520.573,10 2.312.873,36 4.965.184,32 20.838.164,64 

Σύνολο 9.952.931,66 3.929.018,96 3.355.279,69 6.992.414,66 7.282.335,23 31.511.980,20 

 
 

Παρατηρήσεις ελέγχου:  

Όπως έχει προαναφερθεί για τις χρήσεις λήξης 30.06.2005 και 30.06.2006 δεν µας έχουν 
παραδοθεί στο σύνολό τους οι αναλυτικές καρτέλες των λογαριασµών καθώς και τα γενικά 
ηµερολόγια των λογιστικών εγγραφών και τα ηµερολόγια εγγραφών και απογραφών 
ισολογισµού.  

Συνεπώς ο έλεγχός µας περιορίσθηκε στα υπόλοιπα των λογαριασµών που προκύπτουν από τα 
ισοζύγια χωρίς να έχουµε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουµε τους αντισυµβαλλόµενους 
λογαριασµούς. 

Από το ανωτέρω γεγονός προκύπτει ότι δεν είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε την ορθότητα 
των λογαριασµών που αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου µας σε αυτές τις χρήσεις και ως εκ 
τούτου το εύρος του ελέγχου περιορίζεται στον σχολιασµό των λογαριασµών αυτών και στην 
τήρησή τους σύµφωνα µε τις παραδεκτές λογιστικές αρχές. 

Ειδικότερα, η ΑΕΚ ΠΑΕ στους λογαριασµούς των εκτάκτων αποτελεσµάτων παρακολουθεί 
λογιστικά και τα έσοδα ή έξοδα από τις διακοπές ή λύσεις συµβολαίων των αθλητών και του 
προπονητικού team, πρόστιµα της UEFA και της SUPER LEAGUE, το έσοδο από την διαγραφή 
υποχρεώσεων λόγω υπαγωγής στο άρθρο 44 του Ν.1892/90 κλπ. 

Επισηµαίνεται ότι, οι αρχές της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης απαιτούν αποφάσεις των 
εκάστοτε ∆ιοικητικών Συµβουλίων, για τη µεταφορά στους λογαριασµούς των ανόργανων 
αποτελεσµάτων σηµαντικών κονδυλίων ισολογισµού (π.χ. απαιτήσεις – υποχρεώσεις) καθώς το 
ανωτέρω γεγονός µπορεί να έχει επίπτωση στην οικονοµική θέση και περιουσιακή διάρθρωση 
της εταιρείας. 

Για όλες τις υπό έλεγχο χρήσεις δεν µας έχουν παραδοθεί οι σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις οποίες µεταφέρθηκαν (διαγράφηκαν) στα ανόργανα αποτελέσµατα κονδύλια 
λογαριασµών του ισολογισµού. 
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ΧΡΗΣΗ 30/06/2005 

Από την επισκόπηση των επιδοθέντων αναλυτικών καθολικών αναφέρουµε ενδεικτικά: 

o Στον λογαριασµό «Έσοδα Προηγουµένων Χρήσεων» περιέχεται ποσό € 70.244.705,91 που 
αφορά έσοδα από µείωση υποχρεώσεων λόγω υπαγωγής της ΑΕΚ ΠΑΕ στο άρθρο 44 του Ν. 
1892/90.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ποσά καθώς και οι περιγραφές των 
λογιστικών εγγραφών έκτακτων εσόδων για τα οποία αδυνατούµε να εκφέρουµε γνώµη.  

 

Ηµεροµηνία Ποσό Αιτιολογία λογιστικής καρτέλας αναλυτικού καθολικού 
2/7/2004 16.718,42 Τράπεζα Πειραιώς Υπόλοιπο Πιστωτική Κάρτα  

29/7/2004 6.973,59 Συµφωνία λογ/σµού µε καρτέλα προµηθευτή STET HELLAS  

3/8/2004 493.926,12 Τακτοποίηση συµβολαίου Κατσουράνη 

23/12/2004 40.000,00 Είσπραξη από ALPHA TV υπόλοιπο  

2/3/2005 80.348,12 Πλήρης & ολοσχερής εξόφλ. οφειλής Επιταγή ΜΑΙΟΥ 2005  

30/6/2005 1.907.263,51 Εγγραφές τακτοποίησης  

23/3/2005 93.739,05 
Ολοκλήρωση υποχρέωσης βάσει συµφωνητικού ΝΕΟΣ 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

31/5/2005 14.430,83 Υπολογισµός αποδοτέων φόρων ποδοσφαιρικού τµήµατος  

30/6/2005 33.097,25 Τακτοποίηση οφειλής στον ΤΣΑΡΤΑ λόγω κατάπτωσης  

30/6/2005 2.193.970,31 Εγγραφές τακτοποίησης παλαιών συµβολαίων 

30/6/2005 2.935.281,34 Εγγραφές τακτοποίησης  

Σύνολο 7.815.748,54  

 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές η πίστωση (αύξηση) λογαριασµού 
εσόδων προϋποθέτει την ισόποση αύξηση λογαριασµού του ενεργητικού ή µείωσης των 
υποχρεώσεων. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι µε τις παραπάνω λογιστικές εγγραφές η ΑΕΚ 
ΠΑΕ έχει υποχρεωτικά ισόποσα αυξήσει το ενεργητικό της ή µειώσει τις υποχρεώσεις της.  

o Στον λογαριασµό «Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα» περιέχονται πληθώρα λογιστικών 
εγγραφών που φέρουν την αιτιολογία «τακτοποιητικές εγγραφές» για τη διαγραφή 
διαφόρων χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων λογαριασµών, που λογιστικά και 
διαχειριστικά δεν ευσταθούν. Ενδεικτικά αναφέρουµε:  

α) λογιστική εγγραφή µε ηµεροµηνία 2/5/2005 ποσού € 189.789,18 µε αιτιολογία 
«αντιλογισµοί µετοχικού κεφαλαίου». Σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές 
οι λογαριασµοί της αύξησης ή µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου δεν παρακολουθούνται σε 
λογαριασµούς εκτάκτων αποτελεσµάτων και, 

β) λογιστική εγγραφή µε ηµεροµηνία 30/6/2005 ποσού € 80.000 µε την αιτιολογία 
«εγγραφές τακτοποίησης (ακύρωση επιταγής Σπανού)». Οι λογιστικές εγγραφές ακύρωσης 
επιταγών εισπρακτέων παρακολουθούνται στους λογαριασµούς των επιταγών και ο 
αντισυµβαλλόµενος λογαριασµός πρέπει να είναι αυτή του συγκεκριµένου προσώπου 
(φυσικού ή νοµικού) από τον οποίο ελήφθη η επιταγή. 

o Στον λογαριασµό «Έξοδα Προηγουµένων Χρήσεων» έχει καταχωρηθεί ποσό € 400.000 µε 
αιτιολογία λογιστικής εγγραφής «έναντι οφειλών από τον λογ/σµό όψεως». Η ανωτέρω 
λογιστική εγγραφή δεν ευσταθεί λογιστικά και διαχειριστικά διότι δεν είναι δυνατόν να 
περιέχονται οφειλές στους τραπεζικούς λογαριασµούς όψεως της εταιρείας. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ενδεικτικά τα ποσά καθώς και οι περιγραφές των 
λογιστικών εγγραφών όπως αυτά απεικονίζονται στις επιδοθείσες καρτέλες των 
ανόργανων εξόδων για τα οποία αδυνατούµε να εκφέρουµε γνώµη.  

 

Ηµεροµηνία Ποσό Αιτιολογία λογιστικής καρτέλας αναλυτικού καθολικού 

12/7/2004 61.488,16 Πληρωµή οφειλής προηγούµενης χρήσης  

13/7/2004 63.281,46 Τακτοποίησης (Υπογραφή νέου συµβολαίου) 

14/7/2004 10.000,00 Πληρωµή υποχρέωσης Κέζου προηγ. χρήσης  

17/7/2004 753,34 Μεταφορά από καρτέλα προµηθευτή προηγ. χρήσης  

20/7/2004 1.200,00 Απόδειξη ΣΑΝΤΕΛ ΑΕ για λογ/σµό STET HELLAS  

21/7/2004 197.291,09 Λύση & υπογραφή νέου συµβολαίου  

22/7/2004 224.258,17 Τακτοποίηση συµβολαίου Αµπονσα  

23/7/2004 837,23 Πληρωµές µέσω λογ/σµου µετοχικού κεφαλαίου 

23/7/2004 3.701,76 Πληρωµή οφειλών προηγούµενης χρήσης  

23/7/2004 624,14 Εξόφληση οφειλής προηγούµενης χρήσης  

26/7/2004 1.482,46 Οφειλή προηγούµενης χρήσης 

26/7/2004 20.000,00 Τακτοποίηση οφειλής στο Σολάκη Ηλία 

29/7/2004 2.252,19 Έναντι οφειλής STET HELLAS  

30/7/2004 3.540,00 Οφειλή προηγούµενης χρήσης 

30/7/2004 183.470,39 Συµβιβασµός αµοιβών προηγούµενης χρήσης 

3/8/2004 670.340,00 Τροποποίηση Συµβολαίου Ποδοσφαιριστή. 

4/8/2004 60.000,00 Υποχρέωσης προηγούµενης χρήσης  

6/8/2004 20.000,00 Πληρωµή οφειλής προηγουµένων χρήσεων  

9/8/2004 1.142.131,97 Υπολογισµός αποδοτέας οφειλής προηγ. χρήσεων. 

17/8/2004 2.000,00 Οφειλές προηγούµενης χρήσης 

17/8/2004 64.500,00 Οφειλές προηγούµενης χρήσης 

31/8/2004 488.578,70 Εγγραφή τακτοποίησης λόγω αποχώρησης ποδοσφαιριστών  

22/9/2004 8.175,88 Συµφωνία καρτέλας µε προµηθευτή ΛΑΪΚΗ 

30/9/2004 27.707,07 Συµφωνία καρτέλας µε προµηθευτή ΙΜΑΚΟ 

30/9/2004 20.000,00 Έναντι οφειλής ΑΣΠΙΣ  

30/9/2004 4.025,00 Έναντι οφειλής ΑΣΠΙΣ  

30/9/2004 8.910,00 Έναντι οφειλής ΑΣΠΙΣ  

30/9/2004 18.632,20 Έναντι οφειλής  

4/10/2004 729,92 Πληρωµή οφειλής προηγ. χρήσης  

25/10/2004 17.200,00 Πληρωµή µέσω εταιρικής πιστωτικής κάρτας ΤΠΥ 555 

4/11/2004 68.000,00 Οφειλή προηγούµενης χρήσης 

6/12/2004 90,86 Απόδειξη είσπραξης τελών 

15/12/2004 8.000,00 ∆όση συµφωνίας ρύθµισης οφειλών 

16/12/2004 -21.046,53 Μερ. Αντιλογισµ. ∆Σ 03 372 

31/12/2004 5.504,20 Οφειλές προηγουµένων χρήσεων 

31/12/2004 5.000,00 Πληρωµή τόκων ΜΠΑΜΠΟΥΝΣΚΙ κατά ΑΕΚ. 

1/2/2005 1.604,00 Τακτοποίηση καρτέλας προµηθευτή ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ 

4/2/2005 3.000,00 
Πλήρης & ολοσχερής εξόφληση βάσει Ιδιωτικού 
Συµφωνητικού  

15/2/2005 800,00 Αφορά τιµολόγιο 1820 THE MARGI AE A.E.1833 



  
 

     ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ∆ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/2005 – 30/06/2009 96 

 
 

Ηµεροµηνία Ποσό Αιτιολογία λογιστικής καρτέλας αναλυτικού καθολικού 

16/2/2005 16.000,00 Εξόφληση οφειλής προηγούµενης χρήσης  

28/2/2005 50.000,00 Πληρωµή υποχρέωσης Μπορµπόκη Βασίλη  

16/3/2005 35.000,00 Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς  

5/4/2005 -20.000,00 ∆όσεις διακανονισµού συµβιβασµού  

30/5/2005 606,79 Πλήρης & ολοσχερής εξόφληση οφειλής ΜΟΥΓΝΑΙ ΓΕΩΡΓ 

31/5/2005 -4.000,00 Εγγραφές Συµψηφισµού  

30/6/2005 117.749,10 Εγγραφές τακτοποίησης  

30/6/2005 12.000,00 Εγγραφές τακτοποίησης  

30/6/2005 1.450,00 Εγγραφές τακτοποίησης  

30/6/2005 5.723,00 Εγγραφές τακτοποίησης  

30/6/2005 703.290,99 Εγγραφές τακτοποίησης  

30/6/2005 300.000,00 Εγγραφές τακτοποίησης ΜΠΑΓΙΕΒΙΤΣ 

30/6/2005 51.587,75 Εγγραφές συµφωνίας µετά τον έλεγχο σε ρύθµιση 

30/6/2005 1.002.721,41 Εγγραφές τακτοποίησης παλαιών συµβολαίων  

30/6/2005 1.358.437,89 Εγγραφές τακτοποίησης  

30/6/2005 555.429,20 Εγγραφές τακτοποίησης ΜΠΑΓΕΒΙΤΣ 

Σύνολο 7.584.059,79  

 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές η χρέωση (αύξηση) λογαριασµού 
δαπανών προϋποθέτει την ισόποση πίστωση λογαριασµού του ενεργητικού ή των 
υποχρεώσεων. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι µε τις παραπάνω λογιστικές εγγραφές η ΑΕΚ 
ΠΑΕ έχει υποχρεωτικά ισόποσα µειώσει το ενεργητικό της ή αυξήσει τις υποχρεώσεις της.  

Όπως προαναφέρθηκε στην χρήση λήξης 30.06.2005 δεν µας έχουν παραδοθεί στο σύνολό 
τους οι αναλυτικές καρτέλες των λογαριασµών καθώς και τα γενικά ηµερολόγια των 
λογιστικών εγγραφών και τα ηµερολόγια εγγραφών ισολογισµού µε συνέπεια να µην 
έχουµε τη δυνατότητα να βεβαιώσουµε τον αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό του ενεργητικού 
ή των υποχρεώσεων της εταιρείας που ισόποσα µειώθηκε ή αυξήθηκε σε αντιστοιχία µε 
τους λογαριασµούς των ανόργανων εσόδων και εξόδων. 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ 30/06/2006 

Για την χρήση λήξης 30/06/2006 δεν µας παραδόθηκε ουδεµία από τις αναλυτικές καρτέλες των 
λογαριασµών των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων και συνεπώς αδυνατούµε να 
εκφέρουµε γνώµη αναφορικά µε το ανωτέρω ποσό. Από την επισκόπηση του προσαρτήµατος 
των οικονοµικών καταστάσεων, τα έξοδα και έσοδα προηγουµένων χρήσεων αφορούν κυρίως 
φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις και µειώσεις υποχρεώσεων προς την NETMED AE. 
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ΧΡΗΣΗ 30/06/2007 

o Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στις 2/6/2004 είχε συνταχθεί ιδιωτικό 
συµφωνητικό µεταξύ του κ. Βαλασόπουλου ο οποίος διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. και 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής της ΑΕΚ ΠΑΕ έως τις 9/7/2004 και της ΑΕΚ ΠΑΕ σύµφωνα µε το 
οποίο ο κ. Βαλασόπουλος είχε καταβάλλει στις 4/5/2004 (ήτοι 28 ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία σύνταξης του συµφωνητικού) το ποσό των € 110.248,48 και συναίνεσε να 
περιορίσει κατά ποσοστό 30% την απαίτησή του ήτοι στο ποσό των € 77.173,88. Με το 
ανωτέρω συµφωνητικό η ΑΕΚ ΠΑΕ παραχώρησε στον κ. Βαλασόπουλο το δικαίωµα 
είσπραξης του ανωτέρω ποσού από τα έσοδα που θα της κατέβαλε µέσω της ΕΠΟ η UEFA 
για την συµµετοχή της στη διοργάνωση του Champions League. Στις καρτέλες των 
αναλυτικών καθολικών που µας έχουν παραδοθεί δεν είναι καταχωρηµένη ουδεµία 
υποχρέωση της ΑΕΚ ΠΑΕ προς τον κ. Βαλασόπουλο. 

Στις 29/6/2007 µεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ εκπροσωπούµενη από τον Γενικό ∆ιευθυντή κ. Κ. 
Σταυρόπουλο και του κ. Π. Βαλασόπουλου συντάχθηκε ∆ήλωση-Απόδειξη Εξοφλητικής 
Καταβολής σύµφωνα µε την οποία ο κ. Βαλασόπουλος παραιτείται από κάθε δικαστική 
αµφισβήτηση του από 2/6/2004 ιδιωτικού συµφωνητικού και έλαβε δύο επιταγές € 35.000 
έκαστη µε ηµεροµηνίες λήξης 29/6/2007 και 5/7/2008. Το ανωτέρω συνολικό ποσό των  
€ 70.000 µεταφέρθηκε στον λογαριασµό «Έκτακτες Ζηµίες» στις 29/6/2007. 

Το συµφωνητικό της 2/6/2004 εµπίπτει µε ποινή ακυρότητας στις απαγορευτικές διατάξεις 
του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/20. 

o Στον λογαριασµό «Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα» περιέχονται ποσά € 112.741,58 που 
αφορούν τακτοποιητικές εγγραφές για τη διαγραφή διαφόρων χρεωστικών υπολοίπων 
λογαριασµών, που λογιστικά και διαχειριστικά δεν ευσταθούν.  

Επίσης περιλαµβάνεται ποσό € 60.000 που είχε καταχωρηθεί σε λογαριασµό απαιτήσεων 
του κυκλοφορούντος ενεργητικού και αφορούσε εισπράξεις από την εκκαθάριση του 
αγώνα του Champions League µε ηµεροµηνία 21.11.2006 µεταξύ της ΑΕΚ και της MILAN FC. 
Από την συγκεκριµένη εκκαθάριση προκύπτει ότι οι εισπράξεις είχαν χρεωθεί στον 
Οικονοµικό ∆ιευθυντή κ. Π. Ορφανίδη. Στις 30/6/2007 διαγράφηκε η απαίτηση της ΑΕΚ 
ΠΑΕ από τον κ. Ορφανίδη µε χρέωση των έκτακτων εξόδων και αιτιολογία λογιστικής 
εγγραφής «τακτοποίηση εκκαθάρισης αγώνα». 

o Στον λογαριασµό «Έξοδα Προηγουµένων Χρήσεων» έχει καταχωρηθεί το ποσό των  
€ 310.000 για την αποκατάσταση ζηµιών που προέκυψαν από τους οπαδούς της ΑΕΚ ΠΑΕ 
κατά την ναύλωση του πλοίου Ιεράπετρα στις 11/05/2006. (ΤΠΥ-57/19-07-2006 - TUI 
HELLAS  AE). 

o Στις 30/6/2007 διαγράφηκαν σε βάρος των έκτακτων αποτελεσµάτων ποσά απαιτήσεων  
€ 53.000 που αναλύονται ως εξής: 

α) € 5.000 απαίτηση από τον πρώην Πρόεδρο της ΑΕΚ ΠΑΕ κ. Κ. Γενεράκη, και 

β) € 48.000 που αναφέρεται σε δύο ακάλυπτες επιταγές που είχαν εκχωρηθεί από την 
ερασιτεχνική στην ΑΕΚ ΠΑΕ µε την απόδειξη παραλαβής αξιογράφων 221/06-09-2004. 
Επισηµαίνεται ότι ο εκδότης των ανωτέρω επιταγών δεν ήταν η ΑΕΚ ερασιτεχνική αλλά η 
εταιρεία «ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 

 

 

ΧΡΗΣΗ 30/06/2008 

o Στις 26/5/2008 µεταφέρθηκε στα ανόργανα αποτελέσµατα ποσό € 37.000,00 που 
αναφέρεται σε κατάπτωση ρήτρας από µη διεξαχθέντα φιλικό αγώνα µεταξύ της ΑΕΚ και 
της Ένωσης Νέων Παραληµνίου Κύπρου στα πλαίσια της µεταγραφής του ποδοσφαιριστή  
Γεώργιου Τόφα.  Το ανωτέρω ποσό όπως προαναφέρθηκε στην παρ. 3.3.4 είχε καταβληθεί 
αρχικά από τον κ. Παντελή Αθήνη. 
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o Στον λογαριασµό «Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα» περιέχονται ποσά € 84.144,64 που 
αφορούν τακτοποιητικές εγγραφές για τη διαγραφή διαφόρων χρεωστικών υπολοίπων 
λογαριασµών, που λογιστικά και διαχειριστικά δεν ευσταθούν.  

o Στις 15/2/2008 και 20/3/2008 ο κ. Βασίλειος Νικολόπουλος εµφανίζεται να εισπράττει από 
την ΑΕΚ ΠΑΕ µετρητά € 18.000 και € 24.400 αντίστοιχα. Η ανωτέρω απαίτηση από τον κ. Β. 
Νικολόπουλο συνολικού ποσού € 42.400 µεταφέρθηκε κατά € 26.044,64 στα έκτακτα 
αποτελέσµατα, ενώ ποσό € 16.355,36 µείωσε την υποχρέωση προς την εταιρεία «ΙΜΑΚΟ 
MEDIA S.A.». ∆εν γνωρίζουµε την σχέση του κ. Νικολόπουλου µε την «IMAKO MEDIA S.A.» 
αλλά και µε την ΑΕΚ ΠΑΕ. Επιπρόσθετα κατά τον έλεγχό µας δεν µας παραδόθηκαν οι 
σχετικές αποδείξεις πληρωµής. 

o Στις 30/6/2008 µεταφέρθηκαν στους λογαριασµούς των ανόργανων εξόδων µε διαγραφή 
τους από τους λογαριασµούς των απαιτήσεων τα ποσά που παρατίθενται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1.000,00 

ΠΕΦΑ 1.500,00 

DEFENDERS 310,00 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 7.710,00 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 3.080,00 

SPONSORES OYEFA (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ) 8.185,00 

∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΩΦΕΙΛΕΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 5.455,00 

ΕΑΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 12.000,00 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ (∆ιαφορά 30/06/08) -1.140,00 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ 20.000,00 

Σύνολο 58.100,00 

  

∆εν µας έχουν παραδοθεί δικαιολογητικά για τις ανωτέρω εγγραφές και δεν είµαστε σε 
θέση να γνωρίζουµε τους λόγους διαγραφής τους. 

o Στον λογαριασµό «Έξοδα Προηγουµένων Χρήσεων» περιέχονται ποσά € 142.702,46 που 
αφορούν τακτοποιητικές εγγραφές για τη διαγραφή διαφόρων χρεωστικών υπολοίπων 
λογαριασµών (απαιτήσεων), που λογιστικά και διαχειριστικά δεν ευσταθούν. 

o Ο λογαριασµός «Φόροι Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων» του παθητικού στις 30/6/2006 
εµφάνιζε χρεωστικό υπόλοιπο ποσού € 152.636,19. ∆εν είµαστε σε θέση να 
επιβεβαιώσουµε ότι είχαν καταβληθεί µεγαλύτερα ποσά για φόρους από αυτά που 
αναλογούσαν στη συγκεκριµένη χρήση διότι όπως έχει προαναφερθεί δεν µας έχουν 
παραδοθεί οι καρτέλες των αναλυτικών καθολικών.  

Ο ανωτέρω λογαριασµός στις 30/6/2008 αφού πρώτα είχε µειωθεί µε το ποσό των  
€ 34.933,73 που αφορούσε το κέρδος από την λύση του συµβολαίου του ποδοσφαιριστή Α. 
Κρασσά µεταφέρθηκε στα ανόργανα έξοδα. Επισηµαίνεται ότι ο λογιστικός χειρισµός 
µεταφοράς κέρδος λύσης συµβολαίου σε απαιτήσεις από φόρους είναι λανθασµένος. 
Επίσης δεν γνωρίζουµε τους λόγους για τους οποίους διαγράφηκε η εναποµένουσα 
απαίτηση των € 117.702,46 και δεν µας έχουν παραδοθεί αντίστοιχα παραστατικά. 

o Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΕΚ ΠΑΕ στις 30/6/2008 µεταφέρθηκε στα 
έκτακτα έσοδα ποσό € 21.056.811,00 που αφορά µέρος του ποσού των € 44.361.139,00 
που µε βάση τη δικαστική απόφαση Νο.880/7-2-08 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
καταδικάσθηκαν να καταβάλλουν στην ΑΕΚ ΠΑΕ οι κ.κ. Χρυσόστοµος Ψωµιάδης, Χαρίλαος 
Ψωµιάδης του Γεωργίου και Χαρίλαος Ψωµιάδης του Παναγιώτη ως αποζηµίωση για 
αποκατάσταση περιουσιακής ζηµίας και  χρηµατικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη.   
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ΧΡΗΣΗ 30/06/2009 

o Στις 30/6/2009 µεταφέρθηκε στους λογαριασµούς των έκτακτων αποτελεσµάτων ποσό  
€ 56.730,46 από διαγραφή απαιτήσεων από το Σύνδεσµο Φιλάθλων Original από εισιτήρια 
αγώνων της χρήσης 30/06/2007. ∆εν µας δόθηκαν παραστατικά και δεν γνωρίζουµε τους 
λόγους διαγραφής της ανωτέρω απαίτησης. 

o Στον λογαριασµό «Έξοδα Προηγουµένων Χρήσεων» περιέχονται ποσά € 170.020,55 που 
αφορούν διαγραφές διαφόρων ποσών που είχαν καταβληθεί σε προγενέστερες χρήσεις στα 
πρόσωπα που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Σεραφείδης Στυλιανός  37.730,00 

Καραούλης Βασίλειος  27.900,00  

Αρωνιάδης Παναγιώτης   53.156,88 

Γεωργίου ∆ηµήτριος   50.000,00  

Νεστορίδης Κων/νος  1.233,67 

Σύνολο 170.020,55 

 

o Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3.5 στον ποδοσφαιριστή Ν. Λυµπερόπουλο 
καταβλήθηκε πρόσθετο ποσό € 140.000 για πριµ συµµετοχής στους οµίλους του Champions 
League αγωνιστικής περιόδου 2006/2007 και του κυπέλου UEFA της περιόδου 2007/2008 
το οποίο προβλεπόταν από το επαγγελµατικό του συµβόλαιο που είχε λήξει στις 
27/6/2006. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξηµένα µε τον αναλογούντα φόρο ήτοι σύνολο  
€ 178.906 καταχωρήθηκαν στα έκτακτα αποτελέσµατα.  

o Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 4.6. κατά την 30/06/2007 καταβλήθηκε στον 
προµηθευτή εξωτερικού «VIRES DOO» ως προκαταβολή ποσό € 85.000,00 για το οποίο δεν 
µας έχει παραδοθεί σχετική σύµβαση. Το ανωτέρω ποσό διαγράφηκε µε τη µεταφορά του 
στα έκτακτα αποτελέσµατα. ∆εν µας προσκοµίσθηκαν δικαιολογητικά και δεν γνωρίζουµε 
τον λόγο για τον οποίο καταβλήθηκε το ποσό των € 85.000 στην ως άνω εταιρεία. 

o Στον λογαριασµό «Έκτακτες Ζηµιές» περιέχεται ποσό € 80.000,00 που αναφέρεται σε 
τακτοποιητική εγγραφή για τη διαγραφή απαίτησης από τον κ. Π. Στάθη. Η εν λόγω 
απαίτηση δηµιουργήθηκε στη χρήση λήξης 30.06.2007. ∆εν µας δόθηκαν πληροφορίες για 
τους λόγους διαγραφής της ως άνω απαίτησης. 

o Η δικηγόρος κα ∆έσποινα Μακρή έλαβε στις 22/9/2006 το ποσό των € 10.000 το οποίο στις 
30/6/2009 διαγράφηκε στα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα. Για την ανωτέρω 
συναλλαγή δεν µας έχει παραδοθεί σχετικό δικαιολογητικό. 

o Στη χρήση λήξης 30.06.2009 καταχωρήθηκε στους λογαριασµούς των έκτακτων εσόδων το 
συνολικό ποσό των € 14.500 που αναφέρεται σε εξωδικαστικούς συµβιβασµούς διαφορών 
από την παράνοµη χρήση σηµάτων της ΑΕΚ ΠΑΕ. ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τον 
λόγο παραίτησης της ΑΕΚ ΠΑΕ από περαιτέρω διεκδικήσεις. 
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9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται συγκεντρωτικά οι µεταβολές του Μετοχικού 
Κεφαλαίου και των Αποτελεσµάτων της ΑΕΚ ΠΑΕ κατά τις υπό έλεγχο χρήσεις. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  Σηµ. 
Καταβληµένο 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά από 
Έκδοση 

Μετοχών Υπέρ 
το Άρτιο 

∆ιαφορές 
Αναπ/γής - 

Επιχορηγήσεις 
Επενδύσεων  

Αποτελέσµατα 
εις Νέο 

Ποσά 
προοριζόµενα 

για ΑΜΚ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο στις 30/6/2004   1.171.266,60 13.647,78 11.595.069,05 -87.795.474,54 0,00 -75.015.491,11 

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου 
µε καταβολή µετρητών και 
κεφαλαιοποίηση δανείων 
µετόχων  

1  10.283.045,70         10.283.045,70 

∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών 
Υπέρ το Άρτιο 

 1   10.027.159,38       10.027.159,38 

Μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου 
µε διαγραφή ζηµιών 
προηγουµένων χρήσεων  

  -6.872.713,50     6.872.713,50   0,00 

Υπεραξία Αποτίµησης Αθλητών 
(Μεταβολή στην λογιστική 
απεικόνιση) 

      -11.450.331,47     -11.450.331,47 

Ωφέλεια Αποτελεσµάτων Χρήσης 
30/6/2005 λόγω υπαγωγής στο 
Άρθρο 44 του Ν.1892/1990 

        70.244.705,91   70.244.705,91 

Ωφέλεια Αποτελεσµάτων λόγω 
τµηµατικής διαγραφής 
απαίτησης σχετικά µε την 
υπόθεση Ψωµιάδη 

        16.845.448,92   16.845.448,92 

Καθαρά Αποτελέσµατα (Ζηµίες) 
Χρήσεων  

2        -30.248.348,82   -30.248.348,82 

Καταθέσεις Μετόχων   1         6.107.597,36 6.107.597,36 

Υπόλοιπο στις 30/6/2009   4.581.598,80 10.040.807,16 144.737,58 -24.080.955,03 6.107.597,36 -3.206.214,13 

 
1. Κατά την περίοδο 01/07/2004 έως 30/06/2009 έχουν καταβληθεί από τους µετόχους ποσά  

€ 26.417.802,44 για αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου.  

Από το ανωτέρω συνολικό ποσό έχει κεφαλαιοποιηθεί µε έκδοση νέων µετοχών το ποσό των  
€ 20.310.205,08 και το εναποµένων ποσό των € 6.107.597,36 στις 30.06.2009 ήταν 
καταχωρηµένο στον λογαριασµό «Προσωρινές καταθέσεις µετόχων για ΑΜΚ».  

Το ποσό των προσωρινών καταθέσεων µετόχων που τελικά κεφαλαιοποιήθηκε µε την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε την από 25 Ιουνίου 2009 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης ήταν αυξηµένο κατά € 178.073,60 και ανήλθε συνολικά σε € 6.285.670,96. 

2. Οι σωρευµένες ζηµίες της ΑΕΚ ΠΑΕ στην περίοδο αυτή ανέρχονται σε € 30.248.348,82 χωρίς να 
ληφθεί υπόψη η ωφέλεια των αποτελεσµάτων λόγω υπαγωγής της ΑΕΚ ΠΑΕ στο άρθρο 44 του 
ν.1892/90, το ποσό των € 16.845.448,92 που αφορά επίδικη απαίτηση από τους κ.κ. Ψωµιάδη 
και το ποσό των € 6.872.713,5 της µείωση του µετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ζηµιών 
προηγούµενων χρήσεων. 



  
 

     ΑΕΚ ΠΑΕ- Παρατηρήσεις ∆ιαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 30/06/2005 – 30/06/2009 101 

 

10. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ 

 

Ακολουθεί συγκεντρωτικά η ανάλυση επισκόπηση των ταµειακών εισροών – εκροών των 
χρήσεων 2005-2009 σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Υπόλοιπο Ταµειακών ∆ιαθεσίµων 01.07.2004 703 
Πλέον:  
Έσοδα από εισιτήρια & πωλήσεις εισιτηρίων 
διαρκείας  

47.020 

Λοιπά έσοδα πωλήσεων 49.807 
Έσοδα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών  13.005 
Αυξήσεις µετοχικού Κεφαλαίου 26.418 
Καθαρή αύξηση δανείων 4.311 

Αύξηση υποχρεώσεων 41.764 

Μερικό Σύνολο 182.325 
Μείον:  
Αύξηση απαιτήσεων (5.938) 
Μεταβολές από αποκτήσεις ποδοσφαιριστών, 
προπονητών και λοιπών παγίων στοιχείων 
ενεργητικού 

(97.776) 

Σύνολο δαπανών διοίκησης και διάθεσης (26.561) 
Συνολικό κόστος πωλήσεων (40.986) 
Συνολικά άλλα έξοδα (3.926) 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (4.733) 

Μερικό Σύνολο (179.920) 
  

Υπόλοιπο Ταµειακών ∆ιαθεσίµων 30.06.2009 3.108 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΙΜ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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Η ΑΕΚ ΠΑΕ έχει επιβαρυνθεί για πριµ απόδοσης του αγωνιστικού τµήµατος στις χρήσεις λήξης 
από 30/6/2007 έως και 30/6/2009 µε συνολικό ποσό € 5.366.788,44. Από το ανωτέρω ποσό  
€ 5.106.664,16 έχει επιβαρύνει τον λογαριασµό "Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού" και  
€ 260.124,28 τον λογαριασµό "Έξοδα Προηγουµένων Χρήσεων". Από τον έλεγχό µας 
διαπιστώθηκε ότι σε πληθώρα περιπτώσεων τα πριµ που καταβλήθηκαν στη χρήση λήξης 
30.06.2007 ήταν αυξηµένα σε σχέση µε αυτά που προβλέπονταν από τα σχετικά συµβόλαια. Η 
ανάλυση των πριµ απόδοσης του αγωνιστικού τµήµατος έχει ως εξής : 

Κόστος Πριµ Απόδοσης Αγωνιστικού 
Τµήµατος 

30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 Σύνολο 

Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 3.812.525,38 921.676,85 372.461,93 5.106.664,16 

Έξοδα Προηγουµένων Χρήσεων     260.124,28 260.124,28 

Σύνολο  3.812.525,38 921.676,85 632.586,21 5.366.788,44 

 

Κόστος Πριµ Απόδοσης Αγωνιστικού 
Τµήµατος 

30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 ΣΥΝΟΛΟ 

LORENZO SERRA FERRER  459.390,86     459.390,86 

SANTOS FERNANDO  330.076,14     330.076,14 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 123.220,71 10.589,52 178.906,00 312.716,23 

ΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 153.869,15 126.903,55   280.772,70 

∆ΕΛΛΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ 67.684,01 205.631,16   273.315,17 

ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 218.496,20     218.496,20 

ΡΟΖΑΡΙΟ ΖΟΡΖ 208.562,64     208.562,64 

IVIC ILIJA* 191.116,75     191.116,75 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90.766,49 38.071,06 50.761,42 179.598,97 

ΖΗΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.951,66 128.362,94   165.314,60 

SORRENTINO STEFANO 164.472,07     164.472,07 

ΓΕΩΡΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 110.340,17 298,74 50.761,42 161.400,33 

IVIC VLADIMIR 140.116,99     140.116,99 

MOISES EMERSON 134.592,75     134.592,75 

DJEBBOUR RAFIC-ZOHEIR     126.903,55 126.903,55 

ΧΙΩΤΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 119.872,79     119.872,79 

CESAR JULIO 105.522,60 10.257,08   115.779,68 

MANDUKA GUSTAVO 37.988,82 75.400,44   113.389,26 

CIRILLO BRUNO 104.874,97     104.874,97 

BLANCO ISMAEL   32.278,95 63.451,78 95.730,73 

ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 92.777,67     92.777,67 

TOZSER DANIEL 45.784,92 36.761,80   82.546,72 

ΜΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 77.091,41     77.091,41 

ΚΕΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 74.557,11     74.557,11 

BANGSBOSPORT 70.533,00     70.533,00 

ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 65.380,04     65.380,04 
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Κόστος Πριµ Απόδοσης Αγωνιστικού 
Τµήµατος 

30/6/2007 30/6/2008 30/6/2009 ΣΥΝΟΛΟ 

SOARES ALEXANDRE 63.824,80 0,00   63.824,80 

MAJSTOROVIC DANIEL     63.451,78 63.451,78 

ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     63.451,78 63.451,78 

ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 61.859,35 298,74   62.158,09 

ΜΑΡΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ** 11.421,32 45.000,00   56.421,32 

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 33.871,42 13.923,48   47.794,90 

ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 46.909,89     46.909,89 

ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 7.606,36 38.071,06   45.677,42 

CHANKO LOUAY 45.194,17     45.194,17 

HETEMAJ PERPARIM 38.372,63     38.372,63 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24.358,46 12.690,35   37.048,81 

MALBASA NIKOLA 35.500,99     35.500,99 

ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 30.351,52     30.351,52 

ΣΑΠΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 28.052,03     28.052,03 

ΚΟΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14.296,04 13.316,41   27.612,45 

DELIBASIC ANDRIA 25.804,57     25.804,57 

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 19.841,19 1.733,45   21.574,64 

ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20.436,71 291,51   20.728,22 

PAUTASO MARTIN 20.046,59     20.046,59 

ΣΑΝΤΟΣ ΡΙΚΑΡΝΤΟ 19.097,67     19.097,67 

SUJICA SLOBOTAN 18.148,91     18.148,91 

ΧΑΒΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ      17.766,50 17.766,50 

ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ     17.131,98 17.131,98 

UDEZE IFEANYI 16.497,47     16.497,47 

NSALIWA TAMANDANI   16.469,50   16.469,50 

ARRUABARRENA RODOLFO MARTIN   14.313,56   14.313,56 

ALVES GERALDO   13.667,85   13.667,85 

ΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    13.631,82   13.631,82 

SILVA RAMOS   12.722,15   12.722,15 

MACHO JURGEN   12.062,71   12.062,71 

BONFIM EVARISTO EMANUEL DE JESUS   10.927,18   10.927,18 

ΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ   10.673,81   10.673,81 

FERREIRA BORBA RIVALDO   7.507,62   7.507,62 

MORETTO MARCELO   7.478,69   7.478,69 

AZCARATE FEDERICO   5.566,86   5.566,86 

ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 774,11 4.378,17   5.152,28 

ΦΥΣΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.064,43     5.064,43 

ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.154,83     1.154,83 

EL HADJI DIOUF   1.008,67   1.008,67 

ΜΠΑΡΜΠΟΥ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   761,42   761,42 
ΠΑΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   626,60   626,60 

ΣΥΝΟΛΟ 3.812.525,38 921.676,85 632.586,21 5.366.788,44 
* Στο ποσό περιλαµβάνεται και αποζηµίωση λύσης συµβολαίου ύψους € 154.822,34 
** Το ποσό των € 45.000 αφορά προµήθεια διαµεσολάβησης για την πώληση του ποδοσφαιριστή Tozser 
Daniel. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ ΠΑΓΙΑ 
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

30/6/2009 13.06.00.0000 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 44.220,85

30/6/2009 13.99.06.0000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 44.220,85 0

30/6/2009 12.08.00.0000 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 150.287,18

30/6/2009 12.09.03.0004 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 19% ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 1.664,93

30/6/2009 12.09.05.0004 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 19% ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 821,72

30/6/2009 12.99.08.0000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 150.287,18 0

30/6/2009 12.99.09.0000 ΑΠΟΣΒ/ΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 821,72 0

30/6/2009 12.99.09.0000 ΑΠΟΣΒ/ΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 1.664,93 0

30/6/2009 14.00.00.0004 ΕΠΙΠΛΑ 19% ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 966.682,18

30/6/2009 14.01.00.0004 ΣΚΕΥΗ 19% ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 46.696,24

30/6/2009 14.02.00.0004 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 19% ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 6.010,47

30/6/2009 14.03.00.0004 Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 19% ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 161.293,75

30/6/2009 14.05.00.1000 ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 4.326,63

30/6/2009 14.08.00.0004 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 19% ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 17.861,40

30/6/2009 14.09.00.0004 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 19% ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 1.848.247,19

30/6/2009 14.99.00.0000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 966.682,18 0

30/6/2009 14.99.01.0000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 46.696,24 0

30/6/2009 14.99.02.0000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 6.010,47 0

30/6/2009 14.99.03.0000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 161.293,75 0

30/6/2009 14.99.05.0000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 4.326,63 0

30/6/2009 14.99.08.0000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 17.861,40 0

30/6/2009 14.99.09.0000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 1.848.247,19 0

30/6/2009 16.17.00.0004 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ 19% ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 0 5.559,15

30/6/2009 16.99.17.0000 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 5.559,15 0

ΣΥΝΟΛΟ 3.253.671,69 3.253.671,69

Α ΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
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Επίδικες Υποθέσεις 
 
Οι δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες έχουµε λάβει απαντητική επιστολή από τους Νοµικούς 
Συµβούλους της ΑΕΚ ΠΑΕ παρατίθενται τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Πέτρου Βασιλάτου κατά ΠΑΕ ΑΕΚ  (απαίτηση 
φιλάθλου από ατύχηµα) 

95.763,00 
Πιθανολογείται η πλήρη 

απόρριψη 

Videla Inv. (µεταγραφή του Ζούλιο Σέζαρ) 400.000,00 
Πιθανολογείται αίσια έκβαση 

για της ΑΕΚ- 

Ερασιτεχνική ΑΕΚ (διεκδίκηση µεγαλύτερου 
ποσού από την ΠΑΕ) 

∆εν αναφέρεται 
Πιθανολογείται συµβιβαστική 

επίλυση 

Γ. Καρπουζά, ∆. Παπαδηµητρίου και άλλων 
δώδεκα αστυνοµικών υπαλλήλων 

208.330,00 
Εκτιµάται η απόρριψη της 

αγωγής 

Ε. Σκιντζή κ.λ.π  (αγωγή ναυτικών υπαλλήλων 
για ζηµιές του πλοίου από τους φιλάθλους) 

2.150.000,00 

Εκτιµάται ότι σε περίπτωση 
που γίνει αποδεκτή η αγωγή 
το συνολικό επιδικασθέν ποσό 

θα είναι χαµηλότερο 

1.199.956,00 
Ε.Π.Ο. και του κ. Β. Γκαγκάτση (για το αδίκηµα 
της συκοφαντικής δυσφήµισης) 

799.956,00 

Πιθανολογείται ότι θα η ΕΠΟ 
θα παραιτηθεί και στην 
περίπτωση του δεύτερου 

ενάγοντα το ποσό θα µειωθεί 
σηµαντικά 

Μαρία Καρακώστα κατά της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ 
και της ΠΑΕ ΑΕΚ (οφειλόµενα µισθώµατα) 

8.469,00 
Πιθανολογείται η απόρριψη 

της αγωγής 

Ροντρίγκο Ράµος Λακέρντα (απόρριψη απόφασης 
για την λύση του συµβολαίου) 

510.000,00 
Πιθανολογείται να ευδοκιµήσει 

η αγωγή 

Ροντρίγκο Ράµος Λακέρντα (προσβολή της 
προσωπικότητας του) 

300.000,00 
Πιθανολογείται σηµαντική 

µείωση του ποσού 

Γ. Σηµαντήρα (ανεξόφλητα µισθώµατα) 22.313,59 
Πιθανολογείται ότι θα γίνει 

δεκτή 

Α. Ανατολιωτάκη (σχετίζεται µε ερασιτεχνική) 315.000,00 

Πιθανολογείται η απόρριψη 
της αγωγής αλλά και  σε 
διαφορετική περίπτωση το 
εκδικασθέν ποσό θα είναι 

χαµηλότερο 

Στ. Νικολάου 180.367,24 

Πιθανολογείται η απόρριψη 
της αγωγής αλλά και  σε 
διαφορετική περίπτωση το 
εκδικασθέν ποσό θα είναι 

χαµηλότερο 

Generali Hellas (αποζηµιώσεις για καταστροφές 
µηχανηµάτων) 

43.096,50 
Πιθανολογείται να ευδοκιµήσει 

η αγωγή 

 


