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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την

επωνυμία  ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΙΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΑΕΚ  Νέα  Ανώνυμη  Αθλητική  Εταιρεία

Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2014, το διακριτικό τίτλο ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ ΝΕΑ

Κ.Α.Ε. 2014 και αριθμό ΓΕΜΗ 131585960000.

Την  03/06/2022  καταχωρήθηκαν  αυτοματοποιημένα  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.),  με  Κωδικό  Αριθμό

Καταχώρησης  ,  τα  κατωτέρω  στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2874545 οι εγκεκριμένες από την 31/03/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις

με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/07/2018 έως 30/06/2019.

Β)  Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2874546 η από 31/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία

ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/07/2019 έως 30/06/2020:

-    Η ελεγκτική εταιρεία «Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Ανώνυμος Εταιρεία»,

Α.Φ.Μ. 998279562-Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αρ. ΓΕΜΗ 7940201000, και (Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΑΙ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 14 ΚΑΙ 43 TK , ΑΘΗΝΑ), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 154.

Τακτικοί Ελεγκτές:

-    ο/η κ. ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην  το , με αριθμό

μητρώου ΕΛΤΕ 1483.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:
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-    ο/η κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ το

2017-01-01 00:00:00.0, με αριθμό μητρώου  ΕΛΤΕ 1845.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.



 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ- ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014» 

 

 Σήμερα 30η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30’ μμ, στο Νέο 

Ηράκλειο και συγκεκριμένα στα Γραφεία της ΚΑΕ ΑΕΚ επί της οδού Ηρακλείου 466 και 

Κύπρου, συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ, με μοναδικό θέμα 

την Πιστοποίηση των Καταθέσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα με σκοπό την αύξηση 

του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. 

 

Ειδικότερα στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι σύμβουλοι :  

1. Αλεξίου Αλέξανδρος του Ιορδάνη και της Ειρήνης, κάτοικος Διονύσου Αττικής (οδός 

Διός 17Α), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. με αριθμό ΑΒ 207375 και με 

ΑΦΜ 04202833 της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά 

2. Δουβής Σταύρος του Ιωάννη και της Αρετής, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου (οδός 

Ναυσικάς αρ. 61), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 786075 και 

με ΑΦΜ 008378549 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου  

3. Μπαμπανικολός Νικόλαος του Γεωργίου και της Φιλίας, κάτοχος δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας. με αριθμό ΑΒ 207375 και ΑΦΜ 005299983 ΔΟΥ Ψυχικού  

4. Γιαννάς Ιωάννης του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, κάτοχος δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας. με αριθμό ΑΚ 644744 και  ΑΦΜ 105 399506 της ΔΟΥ Ι’ Αθηνών  

5. Μπέρκοβιτς Γεώργιος του Βασιλείου και της Ροζαλίας, του Βασιλείου και της 

Ροζαλίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Δούσμανη 37, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 

607909 δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ 011077280 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.  

Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης απαρτία του Δ.Σ. με την παρουσία όλων των μελών του, 

το σώμα εισήλθε στη συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης:  

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :  

α. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης που έληξε 30.06.19 



β. Πρόταση για Εκλογή Ελεγκτών της επόμενης χρήσης 01.07.2019 – 30.06.2020 

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Αλεξίου εισηγήθηκε τα δύο θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, ως ακολούθως : 

Θέμα 1ο : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.07.18  - 30.06.19 

Επί του θέματος παρουσίασε και ανέλυσε τις υπό έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις που 

είχαν ήδη διανεμηθεί έγκαιρα στα Μέλη του ΔΣ, όπως αυτές είχαν συνταχθεί από την 

οικονομική διεύθυνση της εταιρίας.. 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι  τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας κατά την λήξασα 

χρήση ήταν ζημιογόνα. 

Σε σχέση με τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων δήλωσε ότι για τη σύνταξή 

τους εφαρμόστηκαν όλοι οι κανόνες αποτίμησης που προβλέπονται από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα. 

Στη συνέχεια εισηγήθηκε το κείμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 και είχε ως 

ακολούθως : 

 

     ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κύριοι, 

σας υποβάλλουμε τις ανά χείρας Χρηματοοικονομικές (Οικονομικές) Καταστάσεις της 

Χρήσης 01/07/2018 έως 30/06/2019 - οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα - προκειμένου να τις εγκρίνετε, κατά τα ισχύοντα τόσο στον  Κ.Ν. 

2190/1920, όσο και στο Καταστατικό της Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΈΑ ΑΝΏΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΊΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΊΡΙΣΗΣ 

ΑΝΔΡΏΝ 2014» (εφεξής, χάριν συντομίας, καλουμένης ως «Εταιρία»). 

Οι υποβαλλόμενες προς έγκριση από τη Γενική σας Συνέλευση Οικονομικές Καταστάσεις 

είναι οι πέμπτες κατά σειρά.   

Τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τη δραστηριότητα της Εταιρίας 

κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονομική της θέση, καθώς και την προβλεπόμενη 

πορεία της κατά τις αμέσως επόμενες χρήσεις, έχουν συνοπτικά ως ακολούθως : 

Στη διάρκεια της χρήσης, η Ομάδα πέτυχε μια σπουδαία εκτός στόχων – η διοργάνωση 

δεν ήταν καθιερωμένη πριν από την έναρξη της περιόδου - αγωνιστική διάκριση με την 

κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου της Basket Champions League (BCL) στο Ρίο Ντι 

Τζανέιρο, χωρίς όμως κάποια αντίστοιχη θετική οικονομική επίπτωση. 

Είναι αλήθεια ότι αυτή η μεγάλη επιτυχία δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη διάκριση 

στις εσωτερικές διοργανώσεις  του Κυπέλλου Ελλάδος και του Πρωταθλήματος ΕΣΑΚΕ, 

αλλά και του Κυπέλλου BCL.   



Η εξέλιξη αυτή ανέκοψε την αύξηση της επιρροής της μεταξύ του ελληνικού φίλαθλου 

κοινού, αλλά και τη διεύρυνση  της αναγνωρισιμότητά της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 

αθλητικό χώρο. 

Όσον αφορά στις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρίας, στην ανά χείρας "Έκθεση" 

περιγράφονται συνοπτικά οι βασικότερες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη 

συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν στα οικονομικά της μεγέθη κατά τη 

διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 01/07/2018 - 30/06/2019, εξαιτίας των 

γεγονότων που έλαβαν χώρα και είχαν επίδραση  στις Οικονομικές Καταστάσεις της 

περιόδου αναφοράς.  

Τέλος, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει η Εταιρία στο μέλλον.  

 

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως : 

 

      ΕΝΟΤΗΤΑ Α' - Γενικές πληροφορίες 

 

Η Εταιρία συστάθηκε την 27/08/2014, οπότε και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.  

 

Στοιχεία της Εταιρίας : 

 

Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 131585960000 

Κατηγορία Οντότητας Πολύ Μικρή Οντότητα 

Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας Λεωφ. Ηρακλείου 466 - 141 22 Νέο Ηράκλειο 

Μέλη Διοικητικού 
Συμβουλίου 

 Αλεξίου Αλέξανδρος του Ιορδάνη, Πρόεδρος         
και Διευθύνων Σύμβουλος 

 Δουβής Σταύρος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος 

 Μπαμπανικολός Νικόλαος του Γεωργίου, Μέλος 

 Γιαννάς Ιωάννης του Εμμανουήλ, Μέλος 

 Μπέργκοβιτς Γεώργιος του Βασιλείου, Μέλος 

ΑΦΜ 997180552 

ΔΟY Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β' - Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Περιόδου Αναφοράς  

 

1. Σημαντικά γεγονότα στη χρήση 2018 – 2019 

 



Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης η Ομάδα πέτυχε σπουδαία διεθνή διάκριση με 

την κατάκτηση του Διηπειρωτικού τίτλου της Basket Champtions League (BCL).  Η 

προαναφερόμενη διάκριση δεν συνοδεύτηκε με κάποιο οικονομικό βραβείο.   

  

2. Επισκόπηση Οικονομικών Μεγεθών 

 

Η πορεία της Εταιρίας αποτυπώνεται εύλογα στις οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 

που έληξε την 30η Ιουνίου 2019. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης αυτής 

διαμορφώθηκαν ως ακολούθως : 

α. Ο Κύκλος Εργασιών της χρήσης που έληξε την 30/06/2019 ανήλθε στο ποσό των € 

2.548.168,81, έναντι των € 4.471.512,12 της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης που 

έληξε την 30/06/2018.  

Τα αυξημένα έσοδα της προηγούμενης χρήσης οφείλονται – κατά κύριο λόγο – στη 

διοργάνωση του Final 4 της BCL, την οποία είχε αναλάβει η Εταιρία κατά την περίοδο 

αυτή. 

β. Τα Λοιπά Έσοδα της χρήσης που έληξε την 30/06/2019 ανήλθαν στο ποσό των € 

45.652,53, έναντι των€ 45.691,41  της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης που έληξε την 

30/06/2018. 

γ. Τα Προ Φόρων Αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 01/07/2018 - 30/06/2019 ήταν 

ζημιογόνος και η τελική ζημιά ανήλθε στο ποσό των € 3.126.356,63, έναντι ζημιών € 

2.402.227,68 της προηγούμενης χρήσης 01/07/2017-30/06/2018. 

δ. Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων - EBITDA) της κλειόμενης χρήσης 

01/07/2018-30/06/2019 ήταν ζημιογόνα και ανήλθαν στο ποσό των  € 2.940.535,92,  

έναντι ζημιών €  2.260.127,40 της χρήσης 01/07/2017-30/06/2018.  

ε. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, κατά την 30/06/2019 διαμορφώθηκε σε 

€ - 2.513.550,14, έναντι € - 1.942.283,51 της 30/06/2018.  

ζ. Το σύνολο του Καθαρού Πάγιου Ενεργητικού της Εταιρίας ανήλθε την 30/06/2019 σε € 

159.087,63, έναντι των € 282.408,44 της 30/06/2018.  

η. Το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρίας ανήλθε την 30/06/2019 σε € 1.031.803,89, 

έναντι € 1.268.753,13 της 30/06/2018. 

 

 

 

 

 

 



3. Συγκριτική επισκόπηση σημαντικών μεγεθών ισολογισμού 

 

 

Κονδύλι Ισολογισμού 30/06/2019 30/06/2018 Μεταβολή 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία 

159.087,63 282.408,44 - 

123.320,81 

Απαιτήσεις 492.570,29 595.550,14 -102.979,85 

Λοιπά 269.688,77 250.759,27 18.929,50 

Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 

110.457,20 140.035,28 -29.578,08 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.543.354,03 3.193.703,37 349.650,66 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.000,00 17.333,27 -15.333,27 

Καθαρή Θέση -

2.513.550,14 

-

1.942.283,51 

-571.266,63 

 

 

4. Συγκριτική επισκόπηση μεγεθών αποτελεσμάτων 

 

Κονδύλι Αποτελεσμάτων Χρήσης 30/06/19 30/06/2018 Μεταβολή 

Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) 2.548.168,81 4.471.512,12 -1.923.343,31 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 

και άϋλων στοιχείων 

-139.447,39 -107.224,12 -32.223,27 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -2.049.687,76 -3.862.730,26 -1.813.042,50 

 

 

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρίας κατά τη χρήση που έληξε την 

30/06/2019, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς 

αριθμοδείκτες: 

 

Δείκτες αποδοτικότητας 30/06/19 30/6/2018 Μεταβολή 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα / Κύκλος Εργασιών - 123% -53,72% - 69% 

Αποτελέσματα μετά φόρων / Κύκλος Εργασιών - 123% -53,72% - 69% 

Αποτελέσματα μετά φόρων / Ίδια Κεφάλαια - 124% 123,68% -0,32 

 Αποτελέσματα προ χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων, φόρων και αποσβέσεων 

- 2.940.535,92 
-2.260.127,40 

-680.408,52 

 

 

 

 

 

 



Δείκτες μόχλευσης 30/06/19 30/6/2018 Μεταβολή 

 Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια - 71% -60% -10% 

  

 

Δείκτες ρευστότητας 30/06/19 30/6/2018 Μεταβολή 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

       25% 
31% 

-6% 

 

Ταμειακά Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

3% 
4% 

-1% 

 

 

Οι μεταβολές σημειώνονται σε αριθμό ποσοστιαίων μονάδων. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' Γνωστοποιήσεις της Παρ. 3 Άρθρου 43Α ΚΝ 2190/20 

Έρευνα και ανάπτυξη 

Η Εταιρία δεν αναπτύσσει κάποια δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης. 

Ίδιες Μετοχές 

Δεν κατέχονται Ίδιες μετοχές. 

Υποκαταστήματα 

Δεν υφίστανται υποκαταστήματα. 

Χρηματοπιστωτικά μέσα 

Η Εταιρία δεν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) που προβλέπονται τον Ν.4308/2014. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε' Εργασιακά και περιβαντολλογικά θέματα 

Η Εταιρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται. Αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και 

το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι σέβεται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον 

πολιτισμό μας, τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την παροχή 

ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. 

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Εταιρία υλοποιεί δράσεις Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Το «αποτύπωμα» ΕΚΕ της Εταιρίας αφορά στους 

εργαζόμενους, στους καταναλωτές, που δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα 



κοινωνικά και περιβαλλοντικά «διαπιστευτήρια» των εταιριών με τις οποίες 

συναλλάσσονται, στις τοπικές κοινωνίες, που θέλουν να «μοιράζονται» αρχές κι αξίες με 

τις τοπικές εταιρίες. Αφορά όμως και στους μετόχους, που επιβραβεύουν την υπεύθυνη 

εταιρική συμπεριφορά και στάση, όπως και στις ομοειδείς επιχειρήσεις της Ευρώπης, που 

επιδιώκουν να λειτουργούν σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αρχών. Αφορά 

τέλος και κυρίως στις επόμενες γενιές, που προσδοκούν να παραλάβουν ένα κόσμο με 

σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.  

Η Εταιρία, ευθυγραμμιζόμενη με την ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτόν τον τομέα, που 

συνιστά στην ουσία τον «εθελοντισμό» των επιχειρήσεων, συνεισφέρει στους στόχους της  

βιώσιμης ανάπτυξης και επιδεικνύει έργο στους ακόλουθους τομείς : 

•  ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού σε εθελοντικές δράσεις, 

•  μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού, 

•  μεριμνά για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 

•  εφαρμόζει συστηματικά πρόγραμμα ανακύκλωσης εντός των χώρων εργασίας και 

χρησιμοποιεί υλικά φιλικά  

προς το περιβάλλον 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ' - Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 

Μετά την 30η Ιουνίου 2019 και έως την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

δεν υπήρξαν γεγονότα τα οποία να επηρέασαν ουσιαστικά την οικονομική θέση της 

Εταιρείας, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ημερομηνία (30/06/2019). 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ' - Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της εταιρίας δεν ενέχουν σημαντικούς χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους, συμπεριλαμβανόμενων των ενδεχόμενων κινδύνων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας.  

Η Εταιρία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν 

σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές της δραστηριότητες. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρία αποτελούνται κυρίως από 

καταθέσεις σε τράπεζες, και λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους. 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Η Εταιρία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ.  



Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την 

επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της εκάστοτε συναλλαγής.  

Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα 

νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος κατά 

την ημερομηνία αναφοράς αυτού.  

Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν σχετικά - από συναλλαγματικές διαφορές - 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 

συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων. 

Κίνδυνος Επιτοκίου 

Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου.  

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς – σε σχέση με τα μεγέθη της - πιστωτικούς 

κινδύνους και για τις  απαιτήσεις από πελάτες που κρίνεται ότι υπέχουν κάποιο κίνδυνο 

για μη είσπραξή τους διενεργείται πρόβλεψη επισφάλειας. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η' - Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Στους πίνακες που ακολουθούν συνοψίζονται οι συναλλαγές της Εταιρείας με 

συνδεδεμένα αυτής μέρη για τη χρήση 01/07/2018 – 30/06/2019, καθώς και τα 

υφιστάμενα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων : 

 

 

Ποσά σε €    

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές 

Απαιτήσεις 

01/07/2018 – 

30/06/2019 

01/07/2017 – 

30/06/2018 

Μέτοχοι  51.407,44 37.043,59 

Μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 10.000.00 18.291,25 

 Σύνολο: 61.407,44 55.334,84        

 

Ποσά σε €    

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές 

Υποχρεώσεις 

01/07/2018 – 30/06/2019 01/07/2017 – 

30/06/2018 

Μέτοχοι                                  0,00 0,00 



Μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη                                 0,00 814,31 

                                   0,00 814,31 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ' - Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρίας 

Η ΚΑΕ ΑΕΚ κατά την εξεταζόμενη αγωνιστική περίοδο 2018-2019 δεν πέτυχε απόλυτα τους 

αγωνιστικούς της στόχους, δηλαδή την κατάκτηση κάποιου από τους τρεις τίτλους των 

διοργανώσεων που συμμετείχε (πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ, Κύπελλο Ελλάδος και Basketball 

League).  

Η επίπτωση αυτού του γεγονότος δεν είναι μόνο αθλητική, αλλά έχει και οικονομικές 

προεκτάσεις, αφού συνεπάγεται την ανακοπή της βελτίωσης της διαπραγματευτικής της 

ισχύος στις διαπραγματεύσεις με πιθανούς χορηγούς, αλλά και στην αύξηση των εσόδων από 

εισιτήρια.  

Όμως, η Διοίκηση της Εταιρίας δεν εφησυχάζει όσον αφορά στον τομέα της ενίσχυσης των 

αγωνιστικών της δυνατοτήτων, γιατί γνωρίζει ότι η αύξηση του ενδιαφέροντος του φίλαθλου 

κοινού της ομάδας θα έχει ακόμη πιο θετικές επιπτώσεις, τόσο όσον αφορά στα έσοδα από 

εισιτήρια, όσο και από χορηγίες.  

Θέμα 2 : Πρόταση για την Εκλογή Ελεγκτών της επόμενης χρήσης 01.07.19 – 30.06.20 

  

Επί του δεύτερου θέματος που αφορούσε στην πρόταση προς τη ΓΣ για την εκλογή ελεγκτών, 

ο Πρόεδρος πρότεινε την επανεκλογή ως ελεγκτών της εν θέματι χρήσης την ελεγκτική 

εταιρία «Maazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» - Α.Μ. ΣΟΕΛ 154 και Α.Μ. ΓΕ.Μ.Η. 

007940201000 (Τακτικός Ελεγκτής : Μακρής Κων/νος – Α.Μ. ΣΟΕΛ 26771 και 

Αναπληρωματικός : Τσουκαλάς Γεώργιος Α.Μ. ΣΟΕΛ 27621) και για τον έλεγχο της τρέχουσας 

χρήσης που λήγει την 30.06.2019,   ως αμοιβή δε αυτών προτείνει το ποσό των € 4.000 για 

τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των € 3.000 για τον Έλεγχο 

Φορολογικής Συμμόρφωσης. 

 

Ποσά σε €    

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 01/07/2018 – 

30/06/2019 

01/07/2017 – 30/06/2018 

Μέτοχοι                                 0,00 0,00 

Μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη                                0,00 19.290,62 

 Σύνολο:                                 0,00 19.290,62 



Τέλος πρότεινε η πρόσκληση προς τους Μετόχους προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να 

έχει ως ακολούθως : 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προς τους Μετόχους της  Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία 
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014» 

Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ. 1315855960000 
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Για την 31η Μαρτίου, 2020 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και το Νόμο και μετά από την  απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 30ης Δεκεμβρίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι 
της ανωτέρω Ανώνυμης Εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014», σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση την 31η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία της 
Εταιρίας επί της Λεωφ. Ηρακλείου 466 στο Νέο Ηράκλειο, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα : 
 

1.Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 01.07.18 – 30.06.2019 

2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη 

3. Εκλογή και Αμοιβή Ελεγκτών για την επόμενη χρήση 

4. Λοιπά Θέματα 

 
Σύμφωνα με το καταστατικό, στη Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι 

Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο.  

Κάθε Μέτοχος, που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να 

καταθέσει τις Μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από 

την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης, μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. 

Νέο Ηράκλειο, 30 Δεκεμβρίου 2019 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Αλέξανδρος Αλεξίου 

Νέο Ηράκλειο, 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

Μετά την παρουσίαση της εισήγησης του, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ αν έχουν 

να υποβάλουν κάποια σχετική ερώτηση. 

Τα μέλη δεν υπέβαλαν καμία ερώτηση και μη υπάρχοντος κάποιου άλλου θέματος για 

συζήτηση, έληξε η συνεδρίαση και τα μέλη υπέγραψαν ως έπεται. 



Τα Μέλη του ΔΣ  

Αλέξανδρος Αλεξίου 

Σταύρος Δουβής 

Νικόλαος Μπαμπανικολός 

Γιάννης Γιαννιάς 

Γεώργιος Μπέρκοβιτς 

 

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών 

Ο Πρόεδρος  

 

Αλέξανδρος Αλεξίου 
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A. EriorctEKO€on rou AlotxnrlKoo IuuBou^lou

KUptor,

:G urogoMou[€ rLq avq X€tpoq Xpqgatootxovo;rtr6q {OLKovoP(6q) KcrromqoeLq rnq Xp{onq O1/O712O18 
'a\

3oto6/2o!g-otonoleg6louvouwuxOeipepaoqrcE^ir|vtKdAoYLmxdnp6Tuna-nporetgivouvorlqeyrpivere,

xcrc ro rol1ovra tooo mov N. 4548/2018, ooo roL oro KarcmorLx6 rnq ETotptdq ge trlv enolvupfc (AOAHTIKH

ENO'II KONTTANTINOYNOAEO' _ AEK _ NEA ANONYMH AOAHTIKH ETAIPIA KAAAOO'OAIPI'H' ANAPON 2014))

(e$ei,i q, xqptv ouwogiag, xd\oug€v11q oq (Erotpio>>)

otunopaMopeveg^poqEVKptonon6rrlfevLxiloaq'uv6^€UonoLKoVoFtKcqKcrcorooetqeivatotncpnreqrora

oeLpo.

To n€npo.Yltavo rou ALotxqrLxo0 Iulrpouliou o€ oxEorl p€ tq 6pomrlpLorqra rrlq ErdLpioq xcrc rq 6Lcpxeu tqq

xpionq, rnv otxovopLr{ rnq ofon, rcoti-rq xcL rnv rpo0)\€noF€vrl nopeia 14g xctc rLq cg€ooq snouev€q XpRo€tq'

€1ouv ouvontLxo u.rg oxoLou0urq :

rrrl 6Lcpxeta rrlq 1prior1q, q opc6c n€ru1e gLa onou6cic ert6q or6ltov - 11 6topydvuroq 6ev frcv xc0tepurp6v4 nptv

ono lnv evqplrl rqq nepto6ou - cyrrtvtorLx4 6tcrpLorl pe rqv xctarrrlorl rou Atrln€tp(,JrtKo0 KunEMou rnq Basket

champions League (BcL) oro Pio Nrt T(qv€lpo, Xopiq 6go'rg xcnoLc cvrtmoLxn oertxn oLrovol'ttxi1 eninrurorl

Ei'vatoli0eLa6rLcurr,]nFevq.\nentrulic6evouvo6e0rrlxeanocwioroLlq6tcrpLo4ottqeot,rrsptx€g6topyovrioetq

rou KuniMou ELLdoog rat rou Ilpt'-rrooLrlpcroq ETAKE' ol-Lo Kot rou Kur6)'lou BcL'

H €[€lL€n autrl av€rorJre rrlv c0[qor1 rnq €ntpponq rrlq pera(i rou eM4vLro0 <fi"trao]'ou roLvoo' a)\tro xat rrl

6Le0puvon rrlq avcryvo.rpLoLg6rrlta 14q orov eup0tepo eupt'-rnctxo aOtrnrtxo xti-rpo

'Ooov cr0ooq orLq oLxovopLx€g enL6ooetg rrlg Eratpioq' orrlv ovc lelpcq ''Ex0eoq" neptypc$owaL ouvonrtrc or

$qotKor€p€q xpqpcrooLxovopLxiq ntrrlpoSopfeq yLa tq ouvotrLxri nopeic xcL nq [€ro9otr6( nou enrltrOcv ma

otxovogrxa r4q Fev€on Koro tr1 6topxeLo trlq xLeto;Levqq etuptrrlq prioqq of/o1 /2018 - 30/06/2019' €qotrio( rov

vevov6tov nou 6troljqv xdpo Kqt €ixov eni6pco4 ortq otrovoulK€q Kqlcmdo€Lq rqg nepto6ou cvc$opcq

T€l\og,yivetotnepLypcQrirovrupt6reptrrvxtv6tivt,-tvxato'pepctorrlrovnouev6€lercLvcawLperr'.lnloeLqETotpLqoro

P€Mov.

Ot ge;rcrLxtq ev6rqr€q rnq'EKO€oqS Kol ro nepLelo;revo ourdlv €1ouv orq oro)\otjOulq :
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ENOTHTA A'- fevtx€q nl4po$opteq

H Eraplo. ouora0qre qv 27/O8/2O14, onote ro.r xc.ro.1trrp40r1xe oro T.E.MH.

Irorlela rqg Eratptog :

Apr0p6q M4tptirou f.E.MH. 131585960000

Kcrr4yopicr Ow6t4tag llol,0 Mrrprl Ovrorrlro

Ate00uvo4'E6pcg Ercrpicg Aerrr$. HparLelou 466 - I4122 Ndo Hporl,ero

M€14 Arotx4nxo6 luppoul,lou . Atretlou Atr€(cv6poq rou lop6cvr1, l'1poe6pog

xat ALeu00vu.rv I0 ppouLog

. aouBnq Iraupog rou loovv4, Avttnpoe6poq

o MncpflovtxoAoq Ntro],oog tou teulpyiou, Me],oq

o frq.vvq'q lulovv4g tou Epprovourll,, MeAog

. Mndpyropttq l-etirpyrog rou Baorr\e(ou, Mel,og

AOM 9971,80552

AOY O.A.E. AOHNON

ENOTHTA B'- Xprlpcroorxovopu6g E{ell{erq xcrt Enr66oerg [lept66ou AvcrQopdq

1. I4pc,wtxd yeyov6rcr 6rn Xpnoq 2OL8 - 20L9

Kata rq 6tapreta t4g xl,er6pevnc Xprlorlq n Opa6a n€rux€ onou6q.iq. 6Le0v4 6ro.xpro4 ps rnv Kolo.Krno4 rou
Atqnerpcr-rrrxori rtrl,ou rqg Basket Champtions League (BCL).

H npoavaSep6prevrl 6tcxprorl 6sv ouvo6et)rqre ;re ro.noto otxovoptro ppapeio.

2. Entox6n4o4 Otxovopr.xtirv Meye0tirv

H nopeto. r4g Etapfag crnorunulvtro.t e0Loya orrq orKovoprxeg ro.ro.orao€rq rnq Xpnonq nou 6trr1[e r4v 304 louvtou

2019. Tu po.oxa. orxovoprro. Lr€V€en rnE Xprloqq aur4g 6rcptopQtir0rlxov urg axol,oO0t.rg :

a. O K0xtrog Epyc.ottilv rqq Xpnonq nou 6trr1fe qv 30/06/2A19 ovr110e oro noo6 rulv € 2.548.168,81, 6vo.vrr tr.rrv €

4.47L.512,12 rqg npoqyo0pevrlg owtororl4q pqo4g nou el,r1[e rnv 30/06/2018.

Ta au{qp6vc 6oo6a rqq npoqyo0pevnq Xprlonq oQeitrovtct - raro. r0pro tr6yo - orq 6topyavoon rou Final 4 rqg

BCL, rqv onota eile avotropet q Eratpta ra.rc. rqv nepio6o o.ur4.

p. Tct Aomd 'Eoo6ct rnq Xpnonq nou 61,4[e qv 30/06/2019 cvr'1trOcv oro noo6 rtov € 45.652,53, €vawr rtlv€

45.691,4t rqg npoqyo0ptevqq awlororxnq Xprtoqq nou 6A11[e rnv 30/06/2018.

y. Ta flpo Ooptrtv Anotel,€optcta rrlg xl,et6pev4q prlo4q 01/07l20LB - 30/06/2019 qrcv (q;-toy6voq Kqr q retrrrrj

(4ptc av4trOe oto noo6 trrrv € 3.126.356,63, 6vcwt (4puirv € 2.402.227,68 rrlg npoqyoOpevnq Xpnonq Ot/O7/2Ot7-

30/06/2018.
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6. To Aetroupyrxo Anoretr€opotrcr (npo s6ptrlv,;lpqpmo6ortrtbv, enEv6uurtlv cnotetreopcr@v Kqt ouvotrtxtilv

anoog€oetov - EBITDA) rqg rl,etopevnc xprlonq o7/o7 /2oLs-3olo6/2oLg rlrov (qprtoy6vd Kqt cvrlAoav oto nooo tt'rv

€ 2.940.535,92, €vcwt (qpttirv € 2.260.L27,40 rnq xpnon coIloT /2017-3olo6l20t8.

e. To o6voho rov l6irrrv Ke$aloi6v rqg Ercrpicg, rcncr trlv 30/06/2019 6tapop$tir0r;re oe € - 2'513'550,14' €vcrvtt €

- 1'.942.283,51 tns 30/05/2018'

(. To o6votro rou Kcgapo6 1layrou Evepyrlrxo0 qg Erarpiog avqtrOe rrlv 30/06/2019 oe € 159'087,63, €vqvrt rtuv €

282.4Q8,44 tnq 30/06/2018'

q. To o6votro rou Evepyqrtxo0 rqg Ero.piag cvqtrOe qv 3olo612019 oe € 1.031'803,89, €vcvrt € 1'268'753'13 tnq

30/06/2Ot8.

3. Iuyrptrtx4 enrox6nrlo4 o4pcrwudtv peyeOtirv tooloytopo0

Kov60trr looloYtoPo0 30l06l2Ot9 30l06l20t8 MercrPoA4

Evodrpata naytc n€ptouoLcKd orotleio 159.087,63 282.408,44 r23.320,81.

Anattrloetq 492.570,29 cqc qqn 14 -r02.979,85

Aorno 269.688,77 250.759,27 18.929,s0

Tapetaro 6ra06otPa rot too60voPo 110.457,20 140.03s,28 -29.578,08

Bpoxunp60eo[tq uroXP€oo€tq 3.543.354,03 3.t93.703,37 349.650,65

M axponp60eoPeq YnolPetiroeLq 2.000,00 L7.333,21 15.333,27

KoOaprl Oeorl -2.513.5s0,14 -L.942.283,51 -s7t.266,63

4. Iuyxptttrr{ entox6nqo4 peyeOtilv cnotd\eopdtov

Kov60At AnoteleoPdtrov XP{onq 30l06lLs 30l06l2078 MeroPolr;

K0 rtroq Epyootti.rv (Ka0oP6q) 2.s48.L68,8r 4.411.512,1,2 1.923.343,31

Anoopeoetq evotirpatov ncyirrlv rct olitrtrlv

otor.x€t(r)v

-t39.447,39 -1.01 .224,r2 -32.223,27

Aomc €[o6c rat (rlPteg -2.049.687,76 -3.862.730,26 1.813.042,50

f-rc rrlv ntrqp6orepq ncrpouotcoq trrrv epyaottbv t4q Etapiog rata rn Xpnon nou etrr1[e r\v 3o/06/2019'

oqq ncpo.o610uF€ rouq ncpcrarc,r o.wfipooonEunxo6g xprlllqTootKovopxo0q cpt0pto6etxreg:

Aeixteq ano6otrx6tntcrq 30l06lt9 30l6l2Ot8 MeraBoln

Aenoupvtxo Anotdtreopa / K0rlog EpYqqloy r23% -54% -69%

Anotetr€opctc geto $opov / K0xl'og Epyaot6v L23% -54% -69%

Anotel,eopato ueta +gpeyllqgl(e0glglq - I24o/o r23,68% -o,32

nnotetrdo1raro npo Xpnlrarootrovol.ttxtiv
onotetreopo.torv, $6pt lv rct crnoo9€oec'lv

- 2.940.535,92 -2.260.L21 ,40
-680.408,52
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Aeirreq u61leuon( sOl06lLs 30l6l2Ot8 Mercpotr4

'l6to Ke$oLota /:dva KefqloLo - t1% -60% -70%

Aeirteq peuo1614tag 30l06lre 30l6l2Ot8 Merc9oln
Kurlo$opo0v evepy4rrxo / Bpaxunp60eoFeq
unoxpedro€rq

25%
3L%

-6%

Toprerora AraOdorUq / Bpalunp60eopeq uro1ledlo€tq 3% 4% -r%

or petapotreg ruJv noooor6v onp€tdrvovrqI o€ dpteF6 noooortaftov povc.6urv,

ENOTHTA f' Ivrrrqronorioerq rnq flqp. 3 Ap0oou 43A KN 2190/20

'Epeuvc xcn cvdrrru{4

H Erapta 6ev avqnr0ooa. Konorq. 6paorr1pt6r4to. 6peuvcg xat avanruf49.

'l6reg Merol€g

Aev xar6lowo.t'l6reg perol€9.

Ynorcrrcror{po,rcr

Aev u Storawq.r unoKcrootrl pcrc.

Xp4 pcrrontorrrlrtxd p6ocr

H Ero.rpia 6ev ra.teler lpnporontortrrrtxc. p6oa.

ENOTHTA A' AroJ\ou0o0uevec Bcroudc trovrqru6( aox6c

Or lpqpo.rootKovolrrK€g xaraoraoetg 61ouv xcrcprtorsI oe ntrqprl oup$ovlo. pe ta EMqvtra Aoytorxa l'lporuna (EAl-l)

nou npopldnowor. rov N.4308/2014.

ENOTHTA E' Epvaorq.rd xq,r neprBawoMovud O€parc

H Erapia elvcr cppqxto. ouv6e6ep6vn lr€ ro rorvovrx6 o0votro p€oa oro onolo 6paorqptonot€lrat. Avcyvtopt(et t4v

eu00vq nou rnq o.vcloyeI q.n6vqwt ocqv rotvovio Kq.r ro neptpo.Mov. Aut6 oqpo.tvet 6r o6petat ttq apX6q xct ug a[[eg

nou XopoKrnpt(ouv rov r(o},trro[6 po.g, rov oepao;r6 npoq rov c.v0pulno, rqv av0pti-rnwr1 cftonpdneta, rqv napolrl

lourv euxc.rptu.rv, rov oepcop6 oro nep$cMov nou r],qpovop.rpocps Kq.r q pelriulor'1 rou prcruo0 entn66ou Kot rnq

notor4tag (or;9.

Iro ntraloro rqg Ercpxrlq Arcrup€pvqonq, n Ero.pta utronoui 6pcoerg Eraptr{g Kotvtrtvtxtlg Eu00vr1g (EKE). To

<o.nor0nurpc> EKE rqg Ero.tplcg aQopa oroug epya(opevoug, orous Kolo.vctru:r6g, nou 6etpouv cu{cv6pevo

ev6rc$epov yto rq, Korvulvtxq. xo.r neprpallowrra <6tcn[oreur4pta> tt lv eto.tptti.rv ;re ttg onoteg ouvoMqooowot, ottq

rontx€q xotvovieg, nou 06J\ouv vo. <porpc.(owcr> ap16g rr ofleg pe ttg tontr6g eto.rpteg. A$opo 6pog xcrt oroug

prer6loug, nou enrppapeOouv rqv une0Ouvq eratprxri oupnepr$opd Kc[ orcon, 6nulg xat ortg opoet6elg entleprloetg

qg Euptbnqg, nou enr6td-rrouv vo )renoupyo0v o€ 6vo evro.to eupuxck6 xq.t 6re0v6g ntraioto crplti,rv. AQopc r€log xct

xuplog ortg en6peveE vevr€q, nou npoo6oKo0v vc napd\apouv eva x6o;ro pre oepaop6 orov av0ptlno Kq.t sro

nep$aMov.
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H Erarpio, sueuvpouur(opsvq gr rnv rupunotKn npqxrLKri o€ ourov rov rolrio, nou ouvrord ornv ouoio rov

(80€low[o[o)) rov €rrr1€lpnoeuv, ouv€rq$dp€r orouq or6xou( rr]q prd.roL;rqq avcrnu[qg xcr ent6etxv0el €pvo orouq

qKotrou0ouq ro[€i.q :

. evOopp0verrn ou;-rprrol{ rou npooonrxou oe e0etrowLxiq 6pooeLq,

. gepr;rvc yLa rqv co$okro rou npooontKo0,

. [eplltvd Vro rn 1rtLtrtqn rnq Kordvoloo4q ev€pyercq,

. sQappo(sl ouornporrra npoypoggo uvcxurloo4q evroq rr-,rv ltirpu-rv epyooiaq xar lprlorgonotel u)\Lxa rStltro

npog ro neprpd-\lov

ENOTHTA IT' - InLrcwrrd yeyov6rc p€rd rn l{{n rn( Xpiorls

Metc rqv 304 louvi.ou 2019 Kdr 6oq rnv €vKpron rurv XpqpcrootxovopLrtlv rqrqorqoeov 6ev unripfav yeyov6rc rc

onoi.o. vc en4pio.oo.v ouoloortxo rlv otrovoprx{ 0ioq rrig ErcLpeiog, onrr.rg ourrl €iX€ 6ra[op0o0€i [expt auri rnv

np€pofr4via (30/06/2019).

ENOTHTA Z'- Kiv6uvot xar Apepot6r4req

napdvow€q Xp4paroorxovoprxo0 Krv60vou

OL 6pcor4pL6rrlreq rn( €rorpioq 6ev ev€Xouv on1rawLxoUq Xprl[orooLxovoprKo0q xtv6uvouq, ouun€pr-tro1rpcvo[€vurv

rt,rv sv6€Xo[€vtrrv rrv60vurv quvoMoy[crtKd]v roorrl.lrdv xqr entroxiuv, nrfiultrxti-rv rrv60vov xor rrv60vurv

pEumornrqc.

H ErqLpiq 6ev ertelei ouvoMcy€q K€p6oqKo^rKo0 lapoxrqpo q ouvcMay€g nou 6ev oleri(ovror !L€ TLq €Bnop(€q,

enev6unr€q { 6cverolnnrrKdqrnq 6poorrlpLor4req-

Ta XpnUoroorKovol.ltra npoiowc nou lprlorponorei q ercrpia cnoretro0wcr rupturq ono Kora06oetq o€ Tpq[e(€q, Kar

)\oyoptcogo0q etonpcrr6ouq xcr nlqprlrr€ouq.

:uvaMayFcrtt(6q K[v6uvoq

H EroLpic rqpei rc troyLorLxa trlq pLptria oe Eupti-t.

:uvoltray6q nou ylvowoL oe {6va vo;riopo.ro, prrfipenowor oe Euptir ge pdo4 r4v €ntonFn tlrn rou q6vou

voplopmoq nou Lox0et 14v qptpc rqq eKdoror€ ouvoTv\ovnq.

Kdro rnv nU€popnvlc rou lootroyLo1ro0, or onorrlo€rq xcL unolpetioeLq oe [6vc vopi.opcrc, Berqrp€nowot o€ Eupd)

FE Poon rnv €rtlonF4 rLlrq rou l6vou voglogcroq xarc tqv rlB€po[nviq ovooopoq ouro0.

Tc x€p6q ri ot (rlpleq nou npox0mouv oleruo - an6 ouvaMcyparrdq 6Lc$op6g - xoroxopo0wcr orq cnorel€opcra.

Klv6uvoq P€uor6rnraq

H ouv€ri 6Laleiptoq r4q peuotor4raq enrruylovetor pe r4v 0nap{r1 rou xcroMqtrou ouv6ucogo0 peuottirv

6tcOeoiuorv.
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Klv6uvog Entroxlou

H Eraplc 6ev ertiOerat oe rtv6uvo enttoxtou.

Ilrorulrrr6g rtv6uvog

H Erc.rpio. 6ev cwtperurnt(er o4po,wuo0g - oe o1€o4 pte ra peydOq rnq - rrortltr.xo0g rw60vouq Kar yro rtg cncwqoerq

an6 netroleg nou rptvero.t ort un€1ouv ro.noro xtv6uvo yta pq etonpa{n rouq 6tevepyelrc.r np69},e0n enroQatretcg.

ENOTHTA H'- Iuvcltraydg pe ouv6e6ep6vc p6p4

Irouq ntvcreq nou c,xolouOo0v ouvo{.rl(owat ot ouvcLtraydg rqg Eropeicg pe ouv6e6epdvc aur4g p6pq yra rn Xpqon

Ol/O7 /20t8 - 30106120L9, xa06g xo.r ra u$torapevo. un6trotnc. cnctrrloerrrv xo.r unolpedroeov :

Ilooa oe €

Yn6lorncr crn6 epnoprr€g ouvcll,oy6q

Ancrwloerg

M6to;1ot

MdArl A.I. xot 6reuOuwrxa oretr€14

hivol,o:

otloT 1201.8 - 3010612019 or I 07 I 20t7 - 30 I 06 I 2018

\1 AN1 AA

10.000.00

6r.407,M

31.043,59

1.8.291.,25

s5.334,84

flooa oe €

Yn6lotna crn6 epnoprr6q ouvallcy6g Ynolpedroetg

Maroxor.

Mdl,4 A.L ror 6teuOuvtrra oretr{r1

ouoT 12018 - 301O6120t9

0,00

0,00

0,00

otl 07 I 2017 - 30 I 06 I 20t8

0,00

8r4,31

814,31I0volo:

floocr oe €

Ayopig cycOrirv rc,r un4peordrv

Merolot

MeAq A.I. xcr 6reuOuwrxa oretri1r1

o'-loT 1201,8 - 30106120119

0,00

0,00

0,00

or I 07 | 2017 - 30 I 06 I 2018

0,00

19.290,62

t9.29O,62
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ENqL!{IA_9:- npoplen6pev4 nopeic xcr e{dAr{4 t4q Ercrtpicrq

H KAE AEK Kord rnv €q€ro(6u€v4 oyrrrvronx{ n€pio6o 2018-2019 6ev n€ru1e cn6Luro rouq cvurvLonxo0q rqq ot6touq,

6nf,c6ri rnv xo.rdrrqo4 xqnoLou qn6 rouq rp€rq rir)\ouq rov 6Lopyo.vrioerov nou oupperefte (nporoelnUo EIAKE,

Kon€l o Elv\o6oq KqL Basketball League).

H snlmoon curo0 rou yeyovorog 6ev ei.vcr g6vo co)\4rLrri, aMo €1et xoL orxovoprxeq npoerrqoerq, c$oo ouvenoyetoL

tqv ovoxon4 rqq pelri.ooqq 14g 6Lcnpaypacurtx{q rqq to10oq orLq 6tanpaypme0oetq ge nL0ovoUg 1opqyo0q, cMd xot

m4v c0{4o4 rov eo66urv an6 etott4pro.

Oprrrq, q Atoixqo4 rnq Erorpiaq 6Ev €Onouxd(Er 6oov a$opc orov rogio rn( evloxuons rtrrv cyurvtottxtitv t4q

6uvo.ror{rov, yLorl yvurpl(€r 6( n o0{rloq rou ev6LcQ6powoq rou <fi-traOtrou xoworj qq opd6aq 0a €yeL ax6gq nto Oertriq

entmdoerq, 16oo 6oov a$opa otc 6oo6o ono erotr4pLo, ooo xot cn6 1op4yieq.

o np6€6poq rou IupPoullou
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MMAZARS
B. 

-EKeEon Avrldpr4rou OpK@roo EA€yKr{ Aoyrorn

npog Toug MsT6XouS rrlq Erorpsiog AEK NEA KAE ANAPoN 2014

-EKosqn E €vxou Erri r(r)v OrKovourKdrv Koroordo€(,)v

Fvtirp4 pe Ertrg0Ao(q

'EXoup€ sl6yqEr Trg ouvnppav€S orKovoprKaq KqTqoroo€rE rns ETqrp€iqg AEK NEA KAE ANAPON 20'14 (n ETorptiq), or orroiEg

orror[lo0wor qrro Tov looloyrop6 Tng 30qE louviou 2019 Kor Tnv KqTco]qon orroTrl€opdTujv T4S Xpnos(^)g nou ,in{,s rqv

4prpoprlvio ouT4, Kogtilq xor ro o;crrro npoodprnpo.

Kqrd rrl W6pn pos, €Kr6S ono TrS firrnr6o€rs rou eeporos (rl ToJV erpdlurv) rou pvnpovs0€ror (n pvnpov[Uowor) ornv

rrqprjypqgo rng iKeronq pqg'Bdon yro yvdjpn p€ €nreo^oEn", or ouvrlppdv€g orKovolirKts KorooTdorrq rrqpouorq(ouv €rl^oyq,

qnd Kdg€ ouor66q dToll,r|, rrlv orKovoprKi eaon TnS €Torp[ios AEK NEA KAE ANAPON 2014 Kdro rqv 30n louviou 2019 Kol

Tn XplporoorKovoprKn rqs €rriooorl Vro rn Xp4on nou a^4e€ rnv rlprpopqviq ouTn, o0pg(l)vq pE Trq broTdqflq Tou N.4308/20'14

6Tr(,)S rox0€r.

Bdon yrq Fv6Un Ur EII|eo^st4

An6 rov a^ryx6 pqs npotKuqiov ro [qng :

1.Iro '1610 K€gd^orq rr€prloppdv€ror rroo6 €up6 7.228 Xt^. rtpilTou ro o]roiq orrorrlo0v srqgopaq rou ptrdxou rrls €rorpios

p€ oKorr6 r4v o0l4or1 Tou p€ToxrKoo K€go^oiou. Kord rrop,KKNorl T(,)v 
^oyroTrK(lv 

qpx6v, rrou 'Irpop^arrovTqr qrro rq

EIInvrKo AoyloTtKd np6Turro, 6€v ugiorovTqr qvaKKinTn daopeuorl yro rrlv K€qolqrorroi4o4 rouq svTog 12 pnv6v cnro T4v

Korqpo^4 roug 60r€ vo ovqyv@proT€i ro fiooo ouro oTo i6ro K[qdlqro. noy(l) Tou ytyovoro( ouro0 ro i6lo xtgtiloto

€pgovi(ovTor ouEnpivq Koro €up6 7.228 XrI.]r[pinou Kor or ppqxurrpdetopts urroxpE6ostg todrrooo ptlujpavEE.

2.Kqrd rrqpeKK^torl T(l)v AoV|oI|KriJV qpx6v, rrou npoB^l'novror 0116 To EIlnvKd noyrorKo nporurrq, dtv axtl ox4lqTlor€i

rTpopkvn rrooo0 rup6 60.000 yro Tnv Kd^uq,q <qpioS orrd qv(t)yag rpir(l)v KqTd rrlq sTorpsiog, p[ ouvtrrErq or rrpop^6v€tg vq

Epgdvi(ovTot pet0Jtl6v€g Kord 11006 supd 60.000 ro onor€Iaopo]o Xpnoq( Kor To i6ro K€eo^qro vo €pQovi(ovrdr roorrooo

ouEnfivq.

Atsv[pyrioop€ rov tI€VX6 pqs oipq(l)vo pe ro A€ovn np6ruro EAayXou (AnE) 6n@g ourd Cxouv €vourpqr(l)e€i onv FMnvrKn

Nouoesoio. Or suo0v[S pqg, o8pg(t)vq pE Tq nporuno ouro n€prvpdeovrqt rrEpotrap@ orqv €voTnTq Tns aKe€onS pos

"Euoov€q slsyKri yrq rov ilEyxo T(,v orKovoprrdrv xoroorrioeov".Eipoore ove(riprqror orro rqv ErqrpEiq, Kqo'6 n Tq 6topKstq

rou 6ropropo0 pqs, o0pg(l)vo pr rov KrborKo A€ovroloyios yro Errqyy pqriEg EA€YKTaS rou :uppouliou As0v6v npor0nojv

A[owoloyiqg E €yKT6v, ono5 our6g 6XEr €vo(t)uor@o€i orqv EMrlvrKrt Nopoesoiq Kor TrS qrrorT4o€rg otowoioyios nou

oxrri<owor p€ rov 6I€yXo ruJv orKovoprKd)v Kqrooroor(l)v ornv EAAo6o Kor txouljs rKrr^np6osr rg b€owoloyrKcs pog

unoxp€(i)osr< o0pgujvo ps rS onorrno€rg TrlE rox0ouoog vopoeroiog Kor Tou rTpoovog€p6u[vou K66rKo A[ovro^oyidS.

nrorr0outr€ orr ro d[yKTrKd TEKpriprq rrou ixoupr qrroK]not Eivor €nopK4 Kor KoroMrllo vq rrqpaxouv pooq yn Yv6pn p€

srr|90loq,n.

AEOO. AMOIOEA: 14, NA^AIO OA^HPO, TK 175 64 EMMA
r8^: +30 210 6993749 FAx : +30 210 6983708 www.ma2ars.gr
MAZARS OPXOTO] E ETKTE' AON'TE' ENIXEIPHMANKOI :YTlBOYAOI A.E Praxity-i
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MMAZARS
Ouor66ns Ap€Bqr614ro nou Eleri(:ror p€ rn Euv€xron rng Apqor4pr6rqrqS

Eg|oro0p€ rqv npoooxrl oo< orrl :qpsi(l)on 3.10 €ni r(l)v xpnporoorKovoptK6v Kolqolqo€(l)v, 4 olroio rlEplYpogsr oTl To

o0vo^o TuJv l6iov K€gq^qi(l)v rns Erotpiqg KoTd Tnv 30n louviou 2019 exsr KorqorEi cpvrlnK6 Kql ouwpaxouv olnpoono8lot19

€Aoppoynq Tng rrqpoypdgou 4 rou dpOpou 119 rou N.4548i2018. To y€vovdq ouTo urrobrl^dJvfl rr;v 0noptq ouordroouq

opspoloTntqq rl orroio svdrxopiv@q 9o ryeiper oqpowrq operpoliq oxsrKd ps Tn duvoroTnrq rnS Erorp€ios vq ouv€Xiotr rrl

6psornprornro rnS.

Entoqpoivoupr 6Tt rl 6ro6tKqoiq unoloyropor.i rr^oopoTlKrlg oEioq oo^nrdjv qrro r4v ErlrTporlrl rou opgpou 76A ]ou N.

272511ggg wg to$'iEt dsv aX[r oIoKInp@gsi, ouvrrrris 6€v KoTaoTrl 6uvq]6v vo ouvunoloyroTfi o]q i6lo K€QdIqrq TnS ETolpiqg

ror vo o(ro,\oyqeci n €nirrTtl)on Tn< oXsTlKo p€ ]qv rgoppoYi rng rropoYpdgou 4 rou qpopou 119 rou N 4548i2018 H

rrloopolKn o(io nou urroloyioTqKr orro rrlv ETorpio P{io€r rorv o6qytti-rv rrou ioxuqv yro rrg npo4yo0peveE nept66ouq

ovapx€rot os [uprd 3.700 XrI. Trpinou, t.lorooo To rrooo our6 6rv prropsi vo €Tq^rlo€ueti fiplv crd lr]v oprorlKonoinorl Tng

qn6 tnv [rrtrporrn ]ou opepou 76A rou N.272511999 oS roxoer. H yviipn pog 6ev rpononoteirol oE oxaon p€ ]q g6poTo uuTq.

Euorivrs r4S AroiKqorls €rli r@v OtKovoptxdrv Korcordoeo:v

H dniKnon 61er r4v eu00v4 yto Tnv KoTdpTtoq Kot roloyrt rropouoioorl T(l)v orKovoljlKdjv KqrooToot(l)v oulj9(l)vq p€ rlE

droroqflS Tou N.4308/2014 6rl(l)9 rox0't, 6rr(,s Kqr yro:xeiv:g rrE 6rKAi6rS €o(r)TEprKoo €IaYXou rou rt 6roiK4on Kqoopi<tr urg

orrqpcirrlrsg, d)oTr vo KooiorqTor buvorrl q xordprrorl orKovoprKd)v Korooroo€(r)v qnq^AoYtliv(l)v qn6 ouol66ts oQoipq' rrou

ogsikrqr Eirs os orrdTrl eiT€ o€ Adeos

Kord rrlv Kordplorl r(,)v otKovoptKd)v roroordoerov,4 dloiKnon Eivol urrt0guvrl Ylo rqv o{,lo^6Ynon rqs lKqvoTnros rns

ETqlp€ios vo ouv€Xio€t rn 6poor4pt6Tnrq rrls, Wtdo]orlol6woE orlou ouwpaxsl rCrolo nspirlr@orl, To 0apoTo nou ox€ri(ovror

u€ Tn ouvsxr(oprvn OpoornproTnro Kor Tn Xp4on rrlq loyrorrx4g opxrl( rns ouvtx(6psvng bpoornproTnros, €KTog Kqr [dv rt

droiKnon €irE nporietrol vo p€uororrolnosl rnv ETqrpeio rl vo blqKovU Tn bpoornpl6rnrd 1116 rl 6€v 6xsl olln pso^lorlKn

€vqMoKTrKr] €rr oyrl orro ro vq rrpopsi o'qurCS lls tvapY€ttE.

Eueov€g E EyKrri yto rov -Etrey1o rov Olxovo;ltrtirv KoroordqE@v

Ot oroxot poq sivot vo orroKrnooups €0^oyn dloogdfuorl yro ro Kord rrooo or orKovoptKas KoToordo€|s, oro ollvo^o roug, tivol

orrolloypav€S 0116 ouot66€g ogdipo, nou oe€i^sTor eire oe ontir4 sirs os IoOoS Kqt vo sKddooupt 6K0Eon sI[YKrn. n orroio

rr[p opgdv€r Trl yvdjpn pqq. H s0loyn drooedfuon ouvrord orooqo^ron uqrq^o0 €rrrradou, oMd 6ev sivqt tyy0qo4 ort o

i^ryxos rrou otrvspysiror o0pQ(l)vo ps To anE, 6n(l)s qurd axouv rvo(l)polojo€i oTrlv EMnvlK4 Nopogtoio, 0o EvroTli(€l rrdwo

ivo ouortloeg ogq^po, oTqv ouro urrdpXrr. tqdlpqTo orlvoror vq npoKoqrouv aflo qrrdrrl r1 on6 itioog xot oet')poovrot

ouorLi64 orov, ptpovujpavo 4 oepotortKd, Oo pfiopooos so^oYq vq ovop6vsTor oTt eo r]rnpao(ov TIS olKovoplKtq o]ro9ootlg

T(,)v Xpnordjv, nou 
^opBrivovror 

pr pdoq ouras rlS olKovoplKes KoroorqoelS.

oq KoenKov Tou €Iavxou, olpgujvo p€ ro anE 6nos ouTd axouv tvo(l)poroosi oTqv EMrlvtKn Nopoesoiq, ooKoips

erroyyelpqr|Krl Kpiorl Kqt 6tornpo0ps snoYYs^poTlK6 oKtrrrlKlouo Koo'6 4 Trl dlqpxeto rou eltylou'

Errionq:

.Evroni(oupr Kot qEtoloyo0p€ rous KN60vouE ouorrbdoug ogdlporog or|g olKovoplK6s Kqlooldoslg, rlou ogsi^fiol tirt o€

onqTn rir€ oE 
^dgog, 

oxEdrq<ovroE Kor otsvspvri)vros €A€YKT|K6g 6to6rxooieg nou wT0lroKpivovTol oToug KN6tVOUS ouTois Kql

qrroKrogur EA€yK1Kd TrKprlpto nou €lvor €rrqpKrl Kor KordMnlq yro vo rrqpaxouv Bdon Ylq rrl Yv6pn poS.O Kivduvog pn

:vronropott ouor66ous oQq^poros nou ogeileror or oTrdTrl Eivor uq,n^dlspos on6 our6v nou oQtiislol oe 
^deos, 
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[frMAzARS
onorq pnopei vo epnepriler oupnoryvio, nAooroypogio, eoxepp6veq nopoAeiqrerg, qleudeiE dropeBorciroerg r1 nopoxopgq rov
6rrli6r.rlv eor.rlrepxo0 eAeyXou.

'Korovoo0pe rtg 6tx,\i6eg eoulreptro0 eAeyXou nou oXeri(ovTor pr rov iAeylo, pe oxono ro o;1e6roop6 eAeyxrrrtlv 6rodrxoorrirv

xordM4At,lv Ylo rt$ neptordoerg, oMo 61r pt oKoTTo rq 6nr0norn yvdpns eni r4g crnoreAeoporrxor4rog rtov 6lxAi6urv

eourreprxo0 eAiyyou rrlg Erorpeiog.

'A(toAoyo0pe rqv xoroAAqA6rqro rc,.lv Aoyrortxdtv opytirv xor pe0o6rrlv rrou Xpnorponorrl0qxov ror ro e0Aoyo rov Aoyrorrxtirv

exrpqoeulv Kot rtrlv o;lerrrdrv yvuroronorqoEulv Trou eyvov ono rq 6roixr1or1.

'Anogotvoltoort Yro r4v xoroAA4Aorqro rqE Xpnorlg on6 rq doirqorl rrlg Aoyrorrxrlg opxrlg rqg ouveyr(opevqg dpoorrlpnrrpog

rot pe poor; ro eAeyxrtxo rexp4pro nou onoxrrl0rlKqv yto ro eov unop;1er ouoldrdqE opepor6r4ro o;1erxd pe yeyov6rc ri

ouv0qreg nou pnopei vo unod4Atirvouv ouorrildr; oBepororqro t,.lg rrpos rqv rrov6r4ro rqg Erorpeiog vo ouvelioet rq
dpoorqprorqro r4g. Eov oupnepovoupe orr ugiororor ouordldr;g opepororqro, eipoore unolpeulprivor orqv 6x0eoq eAeyrrrl vo

entorqooupe rqv npoooXq ortg oXeK65 yvc,roronor4oas T(,v orrovoprxtirv rorqordos@v I edv ourfg ot yv(r)ororrotfloerg eivor

ovenopxeig vo dtogoponor4ooupe rq yv6pn pog. To oupnepdoporo pog pooi(owot oE eAeyrnxd rerpqpro nou crnoxrtlwqt
pilpt rqv qpepopqvio rqE 6x0eoqg eAeyxr4. Oorooo, peMowrxd yeyov6ro r1 ouvOrlxeg evdt;1eror vo 6youv ulg crnoriAeopo r1

Erorpeio vo no0oer vo Aerroupyei urg ouvelr(opev4 dpoorqprorrpo.

'AttoAoyoupe rq ouvoArxr; nopouoioor;, rq 6oprl Kor ro TTrprsxopevo rcrrv orrovol.lrrcirv xoroordoeurv, oupneprAoppovoptvrrrv

T(r)v W@ororrotrloetrrv, xootilS xor ro xoro nooo ot otxovolrrxiE roroordoerg onerxovi(ouv ng woreipeveg ouvoMoyis Kot ro
yeyov6ro pe rp6no nou enrruyXdvcTot n e0Aoyq nopouoioorl.

Mero(0 dAAtuv 0epdrulv, xotvonoto0pe orrl droirqorl, ro o;e6ro(opevo e0pog xor ro ypovo6roypoppo rou eA6g1ou, xoorirg xor

oqpovnxo eupqporo rou eAeyXou, oupneprAoppovopivurv onor(l)v onpovrrrtirv eMeiqeurv orrE &r^i6eg Eo(t)rEptKo0 eAfyXou

evroni(oupe xoro rq dropxero rou el6yXou pog.

-Ex0eo4 
erri i\AAtrrv Noprxtirv xqr Kqvovloflrdrv Arrorr4oeurv

Aoppdvovrog unoqr4 6rr q 6roixqo4 €Xet rqv euO0vq yro Trlv xoroprrorl rqE'Ex0eor1E Aro;eiproqg rou Arorrrlrrxo0 luppouAiou,

xor' egopltoy4 rtov dtcrdleov rng rrqpoypdgou 5 rou op0pou 2 (lttpog B) rou N. 433612015, orlperdlvoupe 6rr:

c) Kord Tn yv6pn poq q'Ex0eo4 Aoleipro4g rou Arorxrlrrro0 luppouAiou 61er xoroprroOei o0pgurvo pe ng ro;10ouoeg voprxfg

onotrrloe6 rou dpOpou 150 rou N. 4548/2018 Ksr ro TTrpr€16pevo ourrlg avnororlei pe rrg ouvr;pp€veE orrovoprr6E

xoroordoerE TnS XpnonS nou 6A4le rqv 30/06/2019.

p) Me Bdorl rq yvdroq nou onoxrqoope xord rov 6AeyX6 pqg, yro r4v erorpeio AEK NEA KAE ANAPON 2014. xor ro
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1. looAoyup6g (noo<i oe euptir)

flepr.ouoro.rd lrorle lcr

l-1oytc

Metov: Anoopeopevo

Kcr0cp6 t0volo l-l<iyrou Evepyrlrrxorl

Anatr4oerg -'Eoo6q Etonpoxreo

Aoma EvepyqtLra Itotleia
Arc0eoqrc

I6vol\o KurtroSopoiwoq Evepy4rrxo0

30/6l20Ls 30/6120t8

323.523,14

-L64.435,51.

709.L27,32

-426.718,88

159.087,53

492.51O,29

269.688,77

1,ro.457,20

282.408,44

595.550,14

250.759,27

140.035,28

872.716,26 986.344,69

I0volo Evepyrlruori 1.031.803,89 t.268.753,L3

Kc0cpq @€oq xct Yno;gpedloerg

KeSalatc/Ano0-xa/Kar-oerg Mer6Xurv/Kep6n erq N6o

Morponpo0eopreg Ynolpetiroe rg

Bpalunp60e opre g Ynolpe tiroe rg

-2.513.550,14

2.000,00

3.543.354,03

-1,.942.283,51

17.333,27

3.193.703,37

fOvotro KcrOap{q O6o4q & Yno;lpedloetrrv 1.031.803,89 1.268.753,t3

Ot ouvrlppeveq enef,4y4pauxiq o4pet6oeLg anoteAo0v avanoonaoto ltipog autuv ruv Xpnparcoxovop.txtbv xataotdoewv

ETHZIA OIKONOMIKH EKOE:H fIA THN XPHIH 2019
(14 loutriou 2018 6urq 304 louviou 2019)
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2. Kardoraorl Anor€l€oFdrov xpnoqq (nood o€ €up6)

KuxLog EpycoLti-rv (xo0cpoq)

nopox6q o€ €pyoqdp€vouq

Anoop6oerq evodrpc.rov xar cU)rcov ncyirov

n ornd €qo60 Kor (ngi€q

Aotna too6c xct xEp6q

ToKor. Kor ouvo6rl xov60LLa (xc.oap6 noo6)

AIIor€A€qF.a npo +6pov
O6por

Anor6Aeopc nepr66ou perd crno r[6pouq

Anor€I€oBc npo @6ptov - T6xrov xcrL Axoop€orurv
(EBITDA)

0uo7l2ot8-
30l06lL9

2.548.168,81
-3.484.669,50

-139.441,38

-2.049 .687 ,7 6

45.652,53

-46.313,32

07/07l2Or7-
30106l18

4.417.512,72
2 .914 .600 ,61

lo7 .224,72

3.862.730,26

45.691.,4r

-34.816,16

-3.126.356,63

0,00

-3.126.356,53 - 2.402.227,68

-2.940.535,92 -2.260.r27,40

oL ouvnppev€9 €ne€rtyrlpatLxtg o4peultoerC qftorcAoiv qvan'onqoto lttpog suttbv tav Xp1pdtootKovoptKbv Kdldatdo€t')v.

- 2.402.227,68

0,00

ETH:IA OIKONOMII(H EKOE:H TIA THN XPH'H 2019
(1rt louliou 2018 do( 30q louviou 2019)



3. fqpertiloer.q rnt rtrrv erforurv Olxovoplrtlv rcrc,ordoeurv

3.1 fevu€g nl4pogopies Vrcr rrlv Ero,rpeio,

H ETAPIO (AOAHTIKH ENQ:I: KQNITANTINOYNOAEOI - AEK _ NEA ANONYMH AOAHTIKH ETAIPIA

KAAAOO:OAIPIIHI ANAPON 2014) eivo.r Avtirvupq Ero.tpeta, nou €Xer r6pu0ei ro.r l,enoupyei pe pao4 r4v eM4vu4

vo;'roOeola, nou - prero,[0 rorv o.Murv - oqgctver 6u etvq.t Kq.ro.Xtrrpnpevq oro fevtr6 Mqrptito Ercpuilv pe Apr0;r6

M4rptirou 13 1585960000.

Kcroorarrr4'E6po rr'19 ero.tpiog eivo.r o Aqprog Neou Hpo.xle lou.

H Eratpela ewoootro.t otnv Ko.rnyopla rov nol,0 puxptirv oworqrulv rou opOpou 1 5 2 rou N. 4308/2014.

Iuvonrtro. ot po.ou€g ntrqpo$opieq Vrq rnv Erotpta elvo.r ot o.x6l,ou0eg (Ftrene enlonq or4v Ev6rqrc, A') :

3.2 fltraloto xcrdprrcrlq Xprlpc,roouovoprxtirv xqrcrord,oeov

Ot Otxovoptxeg Koraoro,o€tq rnq Eraptcg r\c, 30/O6/2019 xat qS 30/06/2018 - or retreurateg yrc tr6youg

ouyxpto4r6r4to,g - efvat oe ntrr1pq ou;r$urvto. 1r€ rov N.4308/2014. Or napo0o€g Xpnporooxovopu€g rcno.mo.oerg

elvq.t ot r€tcpteg nou ouvro.ooovrcr pcoet rov Etrtrqvrxtirv Aoyrorrxtirv flpor0nurv, 6alc64 pe poo4 rov N. 4308/2014.

ot Loytorrr€g cp16g ro.t ot ulroloylopol, pooet rov onoiov ouwa104xo,v or. or.Kovol.u.Krg rc,ro,oro,oerq, €tvq.[ ouvenetq

oe 6l,eg rtg nepr66oug nou nqpouoro.(owor.

H Erapic xovet 1prloq t4g enr-\oy4g nou no.p€X€rq.t an6 rnv 5 7 rou opOpou 16 N.4308/2014 xc,r 6rlpoote0et rov

ouvorntx6 lootroytopo tou uno6eiypo.tog 8.5 Ko.[ rrl ouvonrtx4 Kola.orooq Anore],eo;rcrov rou uno6elypro.rog 8.6 rou

flapapvlpotog B rou N.4308/2014.

fqptettirverat ort q napouolco4 tc,.rv ouyxptrtrdrv ororleit^rv rqg npoqyo0prevns Xprionq, 6oov oQopc orrg aAnatr{oetg -
'Eoo6q Etonpc.rr€o.> xo.l ro. <Aotno, Evepyqrxo, Irotleio.>, 61et rononotrlOei tirore vc. yiverc,r xctr0repq xar nl,qp€orep4

ava.truoq rurv olerrxdrv rov6utriov.

3.3 l-leplo6oq crvc$oprig

Or lp4poroouovopx€q xcrc.oro,oerg €1ouv ouwo,1Oei yrc rqv nepto6o avaQopcg 07/0712018 - 30/O6/2OL9, Ve

ouyxptrtxrl neplo6o Vv OU A7 / 2017 - 30 / 06 / 20t8.

ETHIIA OIKONOMIKH EKOEIH fIA THN XPHIH 2019
(1r1 loultou 2018 iog 304 louviou 2019)

Iuvelr(6pev4 Apc.or4pt6trltc Ndr

ExxcOripro4 oxr

Xpq patoorxovoprr6g 6eope0oerq-eyyu 4oerq Elet 6o0ei. undp Ennponrig EncyyetrgatLro0 A0l,4nopo0 rpane(rr4
eyyuqtrx4 entorotr4 nooo0 eup6 € 66.750

flpoxctcrpolEq ro,r nrordroerg oe p€14 A.l. Nor



3.4Tyxproq rtrlv Otxovoprxrirv Karq,ordoeurv

Or orxovoptreg rarcoro.o€rq rng Ercrpeto.g, yrcr rnv nepto6o an6 1,r'19 loutrtou 2018 6ulq r4v 30q louvlou 2019,

eyrpiOrlxcv cn6 ro Atotxqrtxo rqq IuppoO)rto tng 31nq Aereeppptou 2019.

3.5 N6ptopcr ncrpouoicroqq rt,.rv orKovo;uxdrv rcrcrordoeqrv

Or napo0oeg orxovo;.rtx€g xo.rc.oraoerq no.pouora.(ovrcr o€ eup6 (€), ro onoi.o €lvct ro letroupyLx6 v6ptto;ro. rqg

ero.rpio.g, 6qla6n to v6propc, rou npors0owoq orKovo[uo0 nepLpcMowoq, qro onoio l€troupyel Otra ta nooq.

napouorc(owar oe eup6, exr6g eo.v o.vo.$6pero.t 6rc$opettxa..

Ot ouvcMay€q oe [6va voptopma ;rercrp6nowq.r mo trenoupytx6 voprLopq. B€ rn 1p4or1 rrrlv toortpuirv nou tox0ouv

xcrc 14v qpepopqvia rurv ouvoMc.ycbv.

K6p6q xar (rlptdg an6 ouvo.Maypo.rtxdq 6tcQop6g, or onoieg npoK0rrouv cn6 t4v exro.0a.ptoq rErotuv ouvaMayd.rv

xmo. rr1 6tapxetc r4g nept66ou rar an6 rrlv F€rorpon4 rr.uv voproparrxdlv ororXefov nou ex$pa(owct oe fevo

v6propo. pe ug tol0ouoeg roorqtieg xara rnv np€popnvta rootroytopo0, xotalurpo0vtat ora anotetr€opoto.. ot

ouvcMayprarw€q 6ra$opdg cn6 pr1 vopro;.ronxo ororleia nou anortptilwcr ornv e0troyr1 afto roug 0eulpo0wct ulq

rpflpc qg e0troyqq o.{tcg xat ouvendrg xcrclopo0wq.t 6nou rcrt or 6ro,$op€q tnq erl},oVnq q(lqq.

3.6 Aoyrorrx4 A{icr l1aViov

Ta nayro. neprouorcxc ororleta r4g Ero.pelo.g cnorqrtirwo.r orqv c(tc xtrloqg rouq Ko.r. c.noop€vowc.t paoet rqg

ul$Etrqrqg 6tapxerag (rrr4q roug.

O ntvaxog getapotrtbv rurv naytov perq€0 rr'19 rtreL6pevnq Kq.r qq npoqyo0prev4g prloqg $o.tverat orov nopo.ro.to

ntvo.Kq.:

Aovtonxri a[icr: 30l6lzors 301612018

Aornog e[on],rogoq 53.623,01 64.21,3,1,0

Mel6req 11.500,00 0,00

Aorna autro 93.964,58 2r8.r95,34

I0volo 159.087,65 282.408,44

ETH'IA OIKONOMIKH EKOETH TIA THN XPHIH 2019
(14 louliou 2018 ioq 304 louviou 2019)
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KTNHtH nAnoN xpHIHI 01.07.18-30.06.19

AOr/rMOr NEPITPAOH
A=IA KTHIH'

01.07.18
NPOTOHKE: MEIOTEII

A:IA KTHIHT
30.06.19

'NPEYMENEIANOTBETEIT

01.07.18

ANOIBE'EII
XPH'HI

ANOIBETEI'
MEIOIEON

ANO:BETEIT

30.06.19
ANANOIBETTH

A=rA 30.06.19

u,o7 Eyxaroor<ioeLq oe Axlvqrc Tplrov 41.666,78 4L.666,78 41.666,78 0,00 4L.666,78 0,00

11 KTIPIA . ETKATATTAIEI: KTIPINN 4t.666,78 0,00 0,00 4L.666,78 4L.666,78 0,00 4L.666,78 0,00

14.00 €nurtra 69.O27,78 2.748,8! 7L.776,59 26.202,42 8.143,64 34.346,06 37.430,53

14.01 ke04 2.024,L0 2.O24,L0 489,93 188,35 674,24 1.345,82

74.O2 Mnxav€q fpage(ou 2.s00,00 2.s00,00 705,56 250,00 955,56 L.544,44

14.03 HlY 32.085,68 724,L5 32.209,83 2L.477,27 3.808,97 25.286,24 6.923,59

14.O4 M6oa Ano0/o4q & Merogopriq 370,08 370,08 370,08 0,00 370,08 0,00

14.08 E[onltop6q T4trentxorvovLtiv 4.575,99 4.575,99 3.458,65 404,89 3.863,s4 7t2,45
14.09 Aour6q E{ontrtopr6q 18.313,57 20,067,L9 11.980,19 2.420,78 L4.400,97 s.666,22

L4 'Enmld & Aorn6q E{onfuou6c 124.897,20 4.626,5a 0,00 133.523,78 64.584,09 L5.2t6,62 79.900,71 53.623,07

15.00 Metrdreq 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00

l) Mel6rqg 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 x1.500,00

16.05 Aoytoprx6-fl poypapgora 868,00 868,00 868,00 0,00 868,00 0,00

16.90 E[o6c Zu gpotrclu-rv ftatxrtiv 398.000,00 328.000,00 70.000,00 319.s00,00 50.500,00 328.000,00 42.000,00 28.000,00

16.91 Avdnru[4 A0l,n16v 139.595,34 139.695,34 0,00 73.730,76 73,730,76 65.964,58

16
Aotlpcteg Axrv/oerq &
E{.Ilol,.Anoo9. 538.563.34 0,00 328.000,00 210.563,34 320.368,00 t24.23O,76 116.598,76 93.954,58

L8.r7 Arrc[opc Xpioqq EntrrvuUiaC AEK 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TYNONO NATION 743.627,32 16.126,58 328.000,00 397.2s3,90 426.7L8,87 139.447,38 238.166,25 159.087,65

ETHTIA OIKONOMIKH EKOEIH fIA THN XPHIH 2019
(lq loul,lou 2018 itlq 3011 touviou 2019)

IO



3.7 Ano,rtrloerq -'Eoo6c Eronpaxt6c

To unol,otno rtov c.no.uqo€trrv rnq Era,peio.g o.Qopouv oe :

30l06lzOLe 30l06l20L8

Ano.trrloetg an6 llel,meg 45s.000,00 427.486,20

Aom6g Epnoptrdg Ancttqoetg 31.570,29 57.825,56

'Eoo6q. Eronpo.xrea 0,00 110.238,38

I0votro 492.570,49 595.550,14

Iro xov60l,t rov Anc.u4oeov qno l-1etrareq - Xopqyo0g rqq Xpnonq 0L/07120L8-30/06/2o19, nepulcppa,vowo.t

€lrnoprK€q cncttqoetg qg etctpelag, €Kx@prlF€v€q oe factoring, ouvol,txo0 nooo0 €€39O.720,21.

To. Eronpcxt€a'Eoo6o. rrlg npo4yo0pevqq XpnonS o.$opo0oav orqv Tatvla ( 1968)).

3.8 Aornti Evepy4rrrd Irorleic

To xov60l,rrrrrv l,omtilv oror;leltrlv svepyqnro0, o.val,0erar oq e[r1q:

tlood, oe € 3016120L9 3016120L8
Ka.rc.Oeoerg oe Eyy011or1 66.750,00 68.250,00
ArcQopeg Eyyurloetg 16.950,00 18.300,00
Irlpo. Epa.otreprr{q 24.500,00 24.500,00
Aona 6(o6c enopevrlq XpnonC 43.307,28 53.196,92
Yl,tr6 rq.rvtac "1968" 5.000,00 22.s37,34
Xpetiloreg Ata$opot 113.181,49 62.O12,38

Anattf oetq an6 $opouq 0,00 r.962,63

I0votro 269.588,77 250.7s9,27

Ot Kolo.06oetg os Eyy0qorl nupouota(owov orov lool,oytopo rnq 30.06.18 oro xov60l,t <Anu.rrloetg - flpoxcrc.polEg

xq.r'Eoo6o. Eronparr6o.> (ncp.3.7).

3.9 Ara06otpa

To xov60Lt rtov 6ro,0eotpru.rv, aval,0erat orq e[nq:

Iloori oe € 30l6l2OL9 30l6l2Or8
Tapelo 616,07 881,90

Kata06oerq os lovo'prq,ou6 6rI et,rc 109.841,13 139.153,38

I6votro LLO.457,2O 140.035,28
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3.10 KeQdlcrtct, cno0slrcrrrrd, xcrrc06oerq per6;1rrrv rct x€p6q erq v€ov

To perolx6 xe$al,o.ro trlg Eto.tpta.g, ro onoio elet xolaptrq0el otroolepdrg xor o.noreletrar an6 287 .OOO perol€g rtuv

10,00 eupdr (q raOe prta), aveplero,t oe eup6 2.870.000,00.

Itov napaxato nlvo,xc. no.pod0erat q o.val,uo4 rulv l6irrlv Ke$o.lalurv rqg Erorptcg xara rrlv 3O/06/2019 :

Ilood oe € 30l6lzoLe 301612018
Kcrcpepl4 p6vo Merolrx6 Ke gclcto 2.870.000,00 2.870.000,00
flooo Flpooptoptdva yrc A0[rlon Merolxo0
Ke$olalou 7.228.280.00 4.673.190,00

Anorel,eoparo, Erg veov -12.61r.830,14 -9.485.473,5L

I0vol\o -2.513.550,14 -L.942.283,5t

3.11 Bpclunp60eopeq Ynolpetiroerq

To xov60h rtr.rv ppcXuxp60ropov unolpetloeov c.vc},0erq.t oq e[4q :

llood oe € 30l51zOLs 30l6l20L8
Ynolpedloetg oe npop4 0eureg 710.3r7,96 784.41L,34
Bpo.lunp60eopeg unolpetiloetq an6 factoring 390.720,2r 31,1,.1,44,21

Ynolpetboetg crro npoou-rnrx6 950.673,78 321.791,00
Ennc.y€g ntrqpu,rr6eg 210.227,70 1s3.846,00
Ynolpedroerg cn6 g6poug - r6trr1 657.250,88 717.985,95
fltorulr€q Ara$opot 34.653,11 121.848,30
Ao$o},ronxo I Opvo.vrouo i. 91.r9s,32 143.877,90
'Eoo6c Trpotroyqp€vo - Mrt Ae6outreup6va 436.056,57 628.738,6r
Aotneg flpoptreQerq 62.248,50 10.000,00

I0votro 3.543.354,03 3.t93.703,37

rro xov60l,t <Bpa1unp60€olr€q unoxpetiloetg cn6 factoring>, ru-rv ppo.lunp60eopurv unolpetboeurv, nepilcppcvowor

exlulp4ptveg €pnoptKsq anatrrloetg rqg erotpeiag oe ero.rpeto. factoring, nou xarc. qv 30/A6/2O19 avEplovrav oro

nooo rov €390.720,21.

3.t2 Mcrxponp6Oeopeq YnoXpetiloerg

To xov60l,r rov paxponp60€opuJv unolpetiroeov u,vcl0€'rq.r ulq efrjg :

l-lood oe € 3016120L9 30l612Ot8
Ynolpetiloe rg cn6 nveu parxa 6xo.rtilpo,rc rctviag " 1958 " 2.000,00 2.000,00
Maxponpo0eopro pt6pog p00proqq Qopt lv 0,00 15.333,27

I0votro 2.000,00 L7.333,27
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3.13 K0rloq Epycrortirv

O r0xl,oq epvaordrv qg Eraptag yta rq 1pr1oq nou €tr4['e qv 30/0612019 crvqtr0e oro noo6 tov euptil 2.548.1'68,8L,

6vcwr rt rv evpuo 4.477.512,t2 rqc,npoqyo0pevr1S Xpnonq) raL q.vol0etct og cxotro00t tg.

flooa oe € 30l612O7s 30l6l20r8
tlculqoerq etottrlplov 463.974,39 L.262.789,99

'Eoo6o on6 Xopnv(eq 2.069.529,34 3.068.301,30

flpouri6eteq eni no)\rioerrlv tpltt -rv 14.665,08 1.40.420,83

I0vol,o 2.548.168,81 4.47t.5t2,t2

Ta ugrltr6repa 6oo6a rrlq Xprloqq 2017h8 oQet"\owar orq 6topyovoorl rou Final 4 rnq BCL oro OAKA, pe

6ropyavtilrpta qv KAE AEK.

3.14 Aornd, €{o6c xcr (npGS

Ta J\oma 6[o6o rat (qprdq cnoretro0wo.r q.n6 :

Iloocr oe € 30l6l2OLs 30l6l2018

Aporpdg rct 6{o6a tpltr,lv 3L5.t95,7r 543.544,70

Oopor - TdArl 3r.295,40 50.574,00

Atd.$opc e{o6c 1.606.939,38 2.743.057,35

IuvoMavuqttxdq 6rodop€q (Xpetoottxdq) 1.408,51 1.040,00

Aornq dxrorta rct cvopyovo 6{o6o 94.248,16 524.5L4,2r

I0volo 2.049.647,76 3.862.730,26

3.15 Aond 6oo6cr rcrr x€p6q

To xov60l,r rulv AoLntilv eo66ulv o.noretrettat an6 :

Iloori oe € 30l612079 30/6l2Or8

M n XpnorLlororrl0etoeg npopl,e$etq 6.572,34 45.443,73

Iuvo.Moypcrtxdg 6ta$opdq 39.080,19 247,68

I0volo 45.652,53 45.591,41
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3.16 Ev6el6peveg unolpedroerq xcL lourtq 6€o[€0o€rq

3.15.1 Ev6€X6p€v€q unolpetlostq

Or npopl€U€rq nou €1ouv ol4porLo0el xqtr[nrouv rLq ev6el6peveq enLpop0voetq ytc ttq onoieq ev6€1erat vc

anaLrq0o0v erpo€q oLrovol.rrxdrv n6purv cno r4v Ero.Lpelo.

3.16.2 Ev6€x6F€v€q oopolovtx€q unolpetiroerq

H Erqrp€lo, urq unoxeipevq unoxpelrrLrc orov 6)\eyxo ono opxturorlq EI€vKt6q (nqp.1 opOpou 65" NAu4/2073),

d)\ops yLo r4v nptirr4 xaL rq 6e0repq Xpnon 2014-2015 Kor 2015-2016, cvriorotlo, €x0eo4 $opoloyLr4q

oupp6p$r,ro4g cn6 OpKoro0q EI€YKreq Aovrm6q.

fla q Xpnorrq 2016-2017, 2077-201.8 Kot 2018-2019 o €treyXog cur6q eLvcL npoaLpertrog xoL 11 Eratpeia en€le{e vc

€I€VXo€i.

O ilevxoq rnq xpnonq 2078-2019 pploreroL oe e€ilt{n xct q olerLr{ €Ke€on Oopo^oYtKric ouulopooonq

npopL€nercL vc 1op4y40ei gerc rr1 6q pooieuorl rulv orxovoptrdrv xcroorcoeolv rnq Xpnonq 2018-2019'

3.16.3 Ydrqrriuevcr epnpriypcrc pdprl

Aev u$torcwct epnpcygcrc pdp4 eni rt'rv neptouorcx6v motx€iov rnq ErdLp€ioq'

3.16,4 AsoU€0o€tC npoq €pYa(6p€vouq

Aev u$lorcvrcL 6eope0oetq nou a$opo0v oe ncpoleq oe €pvo(6|.t€vouq [€rq rnv eqo6o dno tnv unnp€oia.

3.16.5 A€ou€0o€t( npoq 6prtro oworrirorv xctt/ti ouyyeveiq owor4r€q

H ErcLpela 6ev avrireL oe 6pd.o oworr]tu-rv roL 6ev 61et 6eope0oeLg npog ouyYsv€lq ovrornreq.

3.16.6 napoxri €YYurio€oiv

H Erotpia 6€v EX€[ napcolet eyyurloetc npoq rpira p€pr1

3.17 fsvov6rc pstcyevcorepc rqq rlpepopqvicq rou looloYtq[o0

'Eoq rnv nu€poFqvic a.va$opc.q rou lootroyLopo0 130/06/2019l elle xcraregei orouq troyoptcopo0q oqr€oq rnq

etatptcq cn6 touq per6louq rqq, pe oron6 t1v c0{qor1 rou perolLxo0 rnq redclciou, ro ouvotru(6 noo6 rtrrv €

7.228.280 (30 / 06/2018 : € 4 673.190)

M€1pt rqv qgepoprlvi.c €yKplonq rrlq ncpo0ocq'Ex0eoqg 6EV €iX€ [€KwrioEt konoto €ntonun 6to6tKqola A0E4oqq

rou Meroltxoo KeeoLalou, pe rqv re$olaronol4oq rt-rv npocvo$ep6gevu-rv xcrq06oeov. Oq sK rourou, ro

ETHIIA OIKONOMIKH EKOEIH flA THN XPH:H 2019
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[€roxrK6 K€oalaro rnq Erolp€toq Koro rnv 30/06/2018 ov€pxorov o€ Eupd, € 2.870.000,00, 6LcLpo0gevo oe

287.000 ovo[oorrK6q perol€q, ovopcorLxfq a{icq 6ixc (10) Euptir, q xcOepla. E{' ourd-rv, or 28.700 av4Kouv mo

EpootrelvLx6 ftrrporelo xcr eivc.L npovo[roiXEq ovo[omLxdq U€rd 'lrriOou, 
ev6 oL un6trotneq 258.300 p€to1€q €ivqt

xoLviq ovoglcorrxeq U€ra qriOou.

To lr6loc rou O Aovroriq

Nrr6trcroq Mouortix4q

AAT: AE 548554

NCo HpdKtr€ro, 31 Aexegpplou 2019

EIHIIA OIKONOMIKH EKOE:H fIA THN XPHTH 2019
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AoyLot4q - @oplx6( A' Tdqrtq

A.M. OEE: 14588-AAT: A 373780
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