
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
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». 
 
Την 11/06/2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία 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: 
Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2150264 οι εγκεκριμένες από την 08/03/2019 Γενική Συνέλευση οικονομικές 
καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/07/2017 έως 
30/06/2018. 
Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2150265 η από 08/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με 
την οποία ορίστηκε για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/07/2018 έως 30/06/2019 η 
ελεγκτική εταιρεία Maazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 154 και πιο 
συγκεκριμένα οι παρακάτω: 
Τακτικοί Ελεγκτές: 
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 26771.   
Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 27621.  
 
«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, 
του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)» 
 

                                                                                                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                                                                                                 α.α. 

 
 
 
Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή 
«Δημοσιότητα». 
 
 
 

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.  
ΤΜΗΜΑ: Β΄ 
Πληροφορίες:  ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
Τηλέφωνο: 2103382412 
E-mail:  ademou@acci.gr . 

Αθήνα, 11/06/2020 
Αριθ. Πρωτ.: 1851073 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Της Ανώνυμης Εταιρίας  

 «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014»  

  

Σήμερα, 31η Δεκεμβρίου 2018 - ημέρα Δευτέρα, συνήλθε σε κοινή Συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας με μοναδικό θέμα την Έγκριση των Οικονομικών της Καταστάσεων για 

τη Χρήση 01.07.17 – 30.06.18. 

Στη συνεδρίαση παρίσταντο όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος αφού αναφέρθηκε γενικά στο θέμα της συνεδρίασης κάλεσε τον Οικονομικό Δ/ντή 

κο Νικόλαο Μουστάκη να παρουσιάσει τις προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις. 

Ακολούθησε η παρουσίαση, κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέλη του ΔΣ είχαν την ευκαιρία να 

θέσουν ερωτήματα και να ζητήσουν διευκρινήσεις επί συγκεκριμένων κονδυλίων. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διάβασε την παρακάτω Έκθεση και ζήτησε από τα μέλη να την 

εγκρίνουν ως εισήγηση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.      

  

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Κύριοι, 

σας υποβάλλουμε τις ανά χείρας Χρηματοοικονομικές (Οικονομικές) Καταστάσεις της Χρήσης 

01/07/2017 έως 30/06/2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

προκειμένου να τις εγκρίνετε, κατά τα ισχύοντα 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 

«Εταιρεία»). 

Οι υποβαλλόμενες προς έγκριση από τη Γενική σας Συνέλευση Οικονομικές Καταστάσεις είναι οι 

τέταρτες κατά σειρά.   
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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 : 

α. στη διάρκεια της χρήσης, η Ομάδα πέτυχε δύο πολύ σπουδαίους αγωνιστικούς στόχους : 

 Κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας  

 Κατέκτησε τον Τίτλο της Πρωταθλήτριας της Basket Champions League 

Με τις επιτυχίες αυτές της Ομάδας η Εταιρία πέτυχε τους τεθέντες κατά την έναρξη της περιόδου 

στόχους της, όσον αφορά στη βελτίωση της επιρροής της μεταξύ του ελληνικού φίλαθλου κοινού, 

αλλά και τη διεύρυνση  της αναγνωρισιμότητά της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό αθλητικό χώρο. 

β. κατά την κλειόμενη χρήση ολοκληρώθηκε η παραγωγή και προβλήθηκε στις κινηματογραφικές 

αίθουσες η ταινία «Κέρδισαν γιατί δεν μπορούσαν να χάσουν - 1968», που αναφέρεται στον θρίαμβο 

της κατάκτησης του Κυπέλλου Ευρώπης και τη στέψη της ομάδας ως Κυπελλούχου Ευρώπης στο 

κατάμεστο από φιλάθλους Παναθηναϊκό Στάδιο. 

Παραγωγός της ταινίας ήταν η (σε ποσοστό 80%) και συμπαραγωγοί η ΟΠΑΠ και η ΟΤΕ  TV, με 

ποσοστό συμμετοχής από 10%, έκαστη.         

Στην ανά χείρας "Έκθεση" περιγράφονται συνοπτικά οι βασικότερες χρηματοοικονομικές πληροφορίες 

για τη συνολική πορεία της Εταιρείας και οι μεταβολές που επήλθαν στα οικονομικά της μεγέθη κατά τη 

διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 01/07/2017 - 30/06/2018, 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 Εταιρεία στο 

μέλλον.  

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

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α' - Γενικές πληροφορίες 

 

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

 

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 Διευ-
θύνων 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 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β' - Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Περιόδου Αναφοράς  

 

1. Σημαντικά γεγονότα στη χρήση 2017 – 2018 

 

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης συνέβησαν σπουδαία αγωνιστικά γεγονότα, όπως είναι η 

κατάκτηση των τίτλων της Basket Champtions League (BCL) και του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ το επίσης 

σημαντικό - μη αγωνιστικό γεγονός - ήταν η ολοκλήρωση και προβολή της Ταινίας «1968».  

 

 Η κατάκτηση του κυπέλλου BCL μάλιστα, συνοδεύτηκε με οικονομικό βραβειο αξίας 900 χιλ. ευρώ.   

  

2. Επισκόπηση Οικονομικών Μεγεθών 

 

Η πορεία της Εταιρείας αποτυπώνεται εύλογα στις οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης που έληξε την 

30η Ιουνίου 2018. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης αυτής διαμορφώθηκαν ως ακολούθως : 

α. Ο Κύκλος Εργασιών της χρήσης που έληξε την 30/06/2018 ανήλθε στο ποσό των € 4.471.512,12, 

έναντι των € 2.335.688,69 της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης που έληξε την 30/06/2017.  

Η αύξηση των εσόδων της χρήσης οφείλεται – κατά κύριο λόγο – στην αξία των πωληθέντων εισιτηρί-

ων του F4 της BCL, αξίας περίπου ευρώ 890 χιλ. και στο χρηματικό βραβείο των 900 χιλ. που κέρδισε η 

Εταιρία, λόγω της κατάκτησης του τίτλου.  

β. Τα Λοιπά Έσοδα της χρήσης που έληξε την 30/06/2018 ανήλθαν στο ποσό των € 45.691,41, έναντι € 

3.472,82 της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης που έληξε την 30/06/2017. 

γ. Τα Προ Φόρων Αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 01/07/2017-30/06/2018 ήταν ζημιογόνα και η 

τελική ζημιά ανήλθε στο ποσό των € 2.402.227,68, έναντι ζημιών € 2.993.450,61 της προηγούμενης 

χρήσης 01/07/2016-30/06/2017. 

δ. Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συ-

νολικών αποσβέσεων - EBITDA) της κλειόμενης χρήσης 01/07/2017-30/06/2018 ήταν ζημιογόνα και 

ανήλθαν στο ποσό των  € 2.260.127,40,  έναντι ζημιών €  2.835.228,97 της χρήσης 01/07/2016-

30/06/2017.  

ε. Τα Καθαρά Αποτελέσματα, μετά από φόρους, της κλειόμενης χρήσης 01/07/2017-30/06/2018 α-

νήλθαν σε συνολικό ύψος ζημιών  €  2.402.227,68, έναντι ζημιών ύψους €  2.993.450,61 της προηγού-

μενης χρήσης 01/07/2016-30/06/2017.  

στ. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, κατά την 30/06/2018 διαμορφώθηκε σε € - 

1.942.283,51, έναντι € - 803.255,83 της 30/06/2017.  

ζ. Το σύνολο του Καθαρού Πάγιου Ενεργητικού της Εταιρίας ανήλθε την 30/06/2018 σε € 282.408,44, 

έναντι των € 370.996,42 της 30/06/2017.  

η. Το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε την 30/06/2018 σε € 1.268.753,13, έναντι € 

983.941,41 της 30/06/2017. 
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3. Συγκριτική επισκόπηση σημαντικών μεγεθών ισολογισμού 

 

Κονδύλι Ισολογισμού 30/06/2018 30/06/2017 Μεταβολή 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 282.408,44 370.996,42 -  88.587,98 

Απαιτήσεις 546.158,38 271.008,54 275.149,84 

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 55.036,31 18.882,53 36.153,78 

Λοιπά 245.114,72 26.743,50 218.371,22 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 140.035,28 146.566,42 -6.531,14 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.193.703,37 1.787.197,24 1.406.506,13 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 17.333,27 0,00 17.333,27 

Καθαρή Θέση -1.942.283,51 -803.255,83 - 1.139.027,68 

 

 

4. Συγκριτική επισκόπηση μεγεθών αποτελεσμάτων 

 

Κονδύλι Αποτελεσμάτων Χρήσης 30/06/2018 30/06/2017 Μεταβολή 

Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) 4.471.512,12 2.335.688,69 2.135.823,43 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχεί-

ων 

-107.224,12 -143.563,84 36.339,72 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -

3.862.730,26 

-

2.792.046,90 

-

1.070.683,36 

 

 

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

30/06/2018, 

     σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες: 

 

Δείκτες αποδοτικότητας 30/6/2018 

 

30/6/2017 

 

Μεταβολή 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα / Κύκλος Εργασιών -53,72% 

 

-128,16% 

 

74,44% 

Αποτελέσματα μετά φόρων / Κύκλος Εργασιών -53,72% 

 

-128,16% 

 

74,44% 

Αποτελέσματα μετά φόρων / Ίδια Κεφάλαια 123,68% 

 

372,66% 

 

-248,98% 

Αποτελέσματα προ χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων, φόρων και αποσβέσεων 

-2.260.127,40 
 

-2.835.228,97 
 

575.101,57 

 

 

Δείκτες μόχλευσης 30/6/2018 

 

30/6/2017 

 

Μεταβολή 

Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια -60,49% 

 

-44,95% 

 

-15,54% 

 

 

Δείκτες ρευστότητας 30/6/2018 

 

30/6/2017 

 

Μεταβολή 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

26,50% 
 

17,72% 
 

8,78% 

Ταμειακά Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4,38% 
 

8,20% 
 

-3,82% 

 

Οι μεταβολές σημειώνονται σε αριθμό ποσοστιαίων μονάδων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' Γνωστοποιήσεις της Παρ. 3 Άρθρου 43Α ΚΝ 2190/20 

Έρευνα και ανάπτυξη 

Η Εταιρεία δεν αναπτύσσει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. 

Ίδιες Μετοχές 

Δεν κατέχονται Ίδιες μετοχές. 

Υποκαταστήματα 

Δεν υφίστανται υποκαταστήματα. 

Χρηματοπιστωτικά μέσα 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε' Εργασιακά και περιβαντολλογικά θέματα 

Η Εταιρεία 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 και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που 

κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. 

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Εταιρεία υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

(ΕΚΕ). Το «αποτύπωμα» της ΕΚΕ της Εταιρείας 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 έναν κόσμο με σεβασμό στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον.  

Η Εταιρεία, ευθυγραμμιζόμενη με την ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτόν τον τομέα, που συνιστά στην ουσία 

τον «εθελοντισμό» των επιχειρήσεων και συνεισφέρει στους στόχους της  βιώσιμης ανάπτυξης, 

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, 
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•  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 01
η
 Ιουλίου 2018 και έως την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν υπήρξαν 

γεγονότα τα οποία να επηρέασαν ουσιαστικά την οικονομική θέση της Εταιρείας, όπως αυτή είχε 

διαμορφωθεί κατά την 30/06/2018. 

 

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 εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις 

εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές της δραστηριότητες. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 

τράπεζες, και λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους. 

 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Η εταιρεία 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 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 Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 
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Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς – σε σχέση με τα μεγέθη της - πιστωτικούς κινδύνους και για 

τις  απαιτήσεις από πελάτες που κρίθηκε ότι υπέχουν κάποιο κίνδυνο για μη είσπραξή τους έχει 

διενεργηθεί πρόβλεψη επισφάλειας. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η' - Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Στους πίνακες που ακολουθούν συνοψίζονται οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα αυτής μέρη 

για τη χρήση 01/07/2017 – 30/06/2018, καθώς και τα υφιστάμενα υπόλοιπα απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων : 

 

Ποσά σε €    

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές 

Απαιτήσεις 

01/07/2017 – 30/06/2018 01/07/2016– 30/06/2017 

Μέτοχοι  37.043,59 27.888,53 

Μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 18.291,25 5.767,72 

 Σύνολο: 55.334,84        33.656,25 

 

Ποσά σε €    

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές Υποχρεώσεις 01/07/2017 – 30/06/2018 01/07/2016– 30/06/2017 

Μέτοχοι 0,00 0,00 

Μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 814,31 14.034,25 

  814,31 14.034,25 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ' - Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας 

Η ΚΑΕ ΑΕΚ κατά την εξεταζόμενη αγωνιστική περίοδο 2017-2018 πέτυχε το μέγιστο δυνατό – κατάκτηση των 

τίτλων – στις δύο από τις τρεις διοργανώσεις που συμμετείχε (πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ, Κύπελλο Ελλάδος και 

Basketball League).  

Η επίπτωση των επιτυχιών αυτών δεν είναι μόνο αθλητική, αλλά έχει και οικονομικές προεκτάσεις, όπως 

είναι η βελτίωση της διαπραγματευτικής της ισχύος στις διαπραγματεύσεις με πιθανούς χορηγούς, αλλά και 

στην αύξηση των εσόδων από εισιτήρια.  

Ποσά σε €    

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 01/07/2017 – 30/06/2018 01/07/2016– 30/06/2017 

Μέτοχοι 0,00 29.515,35 

Μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 19.290,62 49.527,23 

 Σύνολο: 19.290,62 79.042,58 
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Η Διοίκηση της Εταιρείας 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.  

Στη συνέχεια ζητά από τα μέλη να εγκρίνουν το περιεχόμενο της Πρόσκλησης και των Θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης που είχε 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 

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και τον Νόμο, και μετά από την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρίας της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωτέρω Ανώνυμης 

Εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Μαρτίου 2019, 

ημέρα Παρασκευή 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 01.07.17 – 30.06.18 

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, 31 Δεκεμβρίου 2018 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Αλέξανδρος Αλεξίου 
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο πρόεδρος ζητά την έγκριση των μελών του 
Συμβουλίου, ώστε να υποβάλει την αναγνωσθείσα Έκθεση Πεπραγμένων στην Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Τα μέλη συμφώνησαν σε αυτό και το Πρακτικό υπεγράφη ως έπεται :      

 

Αλεξίου Αλέξανδρος του Ιορδάνη, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 

Δουβής Σταύρος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος  

Μπαμπανικολός Νικόλαος του Γεωργίου, Μέλος 

Γιαννάς Ιωάννης του Εμμανουήλ, Μέλος 

Μπέρκοβιτς Γεώργιος του Βασιλείου, Μέλος 

 

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών 

 

 

 

Αλέξανδρος Αλεξίου 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Νέο Ηράκλειο, 31 Δεκεμβρίου 2018 



 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΕΩΝ 

ΤΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – Νέα Ανώνυμη 

Αθλητική Εταιρία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2014 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  
 

 

Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ. 131585960000 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/07/2017 – 30/06/2018 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΈΑ ΑΝΏΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΊΑ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΊΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΏΝ 2014» την 31/12/2018.  
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      Α. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Κύριοι, 

σας υποβάλλουμε τις ανά χείρας Χρηματοοικονομικές (Οικονομικές) Καταστάσεις της Χρήσης 01/07/2017 έως 

30/06/2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, προκειμένου να τις εγκρίνετε, κατά 

τα ισχύοντα 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 «Εταιρεία»). 

Οι υποβαλλόμενες προς έγκριση από τη Γενική σας Συνέλευση Οικονομικές Καταστάσεις είναι οι τέταρτες 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 : 

α. στη διάρκεια της χρήσης, η Ομάδα πέτυχε δύο πολύ σπουδαίους αγωνιστικούς στόχους : 

 Κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας  

 Κατέκτησε τον Τίτλο της Πρωταθλήτριας της Basket Champions League 

Με τις επιτυχίες αυτές της Ομάδας η Εταιρία πέτυχε τους τεθέντες κατά την έναρξη της περιόδου στόχους της, 

όσον αφορά στη βελτίωση της επιρροής της μεταξύ του ελληνικού φίλαθλου κοινού, αλλά και τη διεύρυνση  

της αναγνωρισιμότητά της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό αθλητικό χώρο. 

β. κατά την κλειόμενη χρήση ολοκληρώθηκε η παραγωγή και προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες η 

ταινία «Κέρδισαν γιατί δεν μπορούσαν να χάσουν - 1968», που αναφέρεται στον θρίαμβο της κατάκτησης του 

Κυπέλλου Ευρώπης και τη στέψη της ομάδας ως Κυπελλούχου Ευρώπης στο κατάμεστο από φιλάθλους 

Παναθηναϊκό Στάδιο. 

Παραγωγός της ταινίας ήταν η (σε ποσοστό 80%) και συμπαραγωγοί η ΟΠΑΠ και η ΟΤΕ  TV, με ποσοστό 

συμμετοχής από 10%, έκαστη.         

 

Στην ανά χείρας "Έκθεση" περιγράφονται συνοπτικά οι βασικότερες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη 

συνολική πορεία της Εταιρείας και οι μεταβολές που επήλθαν στα οικονομικά της μεγέθη κατά τη διάρκεια της 

κλειόμενης εταιρικής χρήσης 01/07/2017 - 30/06/2018, 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 Εταιρεία στο μέλλον.  

 

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α' - Γενικές πληροφορίες 

 

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

 

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 2017 – 2018 

 

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης συνέβησαν σπουδαία αγωνιστικά γεγονότα, όπως είναι η κατάκτηση των 

τίτλων της Basket Champtions League (BCL) και του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ το επίσης σημαντικό - μη αγωνιστικό 

γεγονός - ήταν η ολοκλήρωση και προβολή της Ταινίας «1968».  

 

 Η κατάκτηση του κυπέλλου BCL μάλιστα, συνοδεύτηκε με οικονομικό βραβειο αξίας 900 χιλ. ευρώ.   

  

2. Επισκόπηση Οικονομικών Μεγεθών 

 

Η πορεία της Εταιρείας αποτυπώνεται εύλογα στις οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 

2018. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης αυτής διαμορφώθηκαν ως ακολούθως : 

α. Ο Κύκλος Εργασιών της χρήσης που έληξε την 30/06/2018 ανήλθε στο ποσό των € 4.471.512,12, έναντι των € 

2.335.688,69 της προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης που έληξε την 30/06/2017.  

Η αύξηση των εσόδων της χρήσης οφείλεται – κατά κύριο λόγο – στην αξία των πωληθέντων εισιτηρίων του F4 της 

BCL, αξίας περίπου ευρώ 890 χιλ. και στο χρηματικό βραβείο των 900 χιλ. που κέρδισε η Εταιρία, λόγω της 

κατάκτησης του τίτλου.  

β. Τα Λοιπά Έσοδα της χρήσης που έληξε την 30/06/2018 ανήλθαν στο ποσό των € 45.691,41, έναντι € 3.472,82 της 

προηγούμενης αντίστοιχης χρήσης που έληξε την 30/06/2017. 

γ. Τα Προ Φόρων Αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 01/07/2017-30/06/2018 ήταν ζημιογόνα και η τελική ζημιά 

ανήλθε στο ποσό των € 2.402.227,68, έναντι ζημιών € 2.993.450,61 της προηγούμενης χρήσης 01/07/2016-

30/06/2017. 
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δ. Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων - EBITDA) της κλειόμενης χρήσης 01/07/2017-30/06/2018 ήταν ζημιογόνα και ανήλθαν στο ποσό των  

€ 2.260.127,40,  έναντι ζημιών €  2.835.228,97 της χρήσης 01/07/2016-30/06/2017.  

ε. Τα Καθαρά Αποτελέσματα, μετά από φόρους, της κλειόμενης χρήσης 01/07/2017-30/06/2018 ανήλθαν σε 

συνολικό ύψος ζημιών  €  2.402.227,68, έναντι ζημιών ύψους €  2.993.450,61 της προηγούμενης χρήσης 

01/07/2016-30/06/2017.  

στ. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, κατά την 30/06/2018 διαμορφώθηκε σε € - 1.942.283,51, έναντι 

€ - 803.255,83 της 30/06/2017.  

ζ. Το σύνολο του Καθαρού Πάγιου Ενεργητικού της Εταιρίας ανήλθε την 30/06/2018 σε € 282.408,44, έναντι των € 

370.996,42 της 30/06/2017.  

η. Το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε την 30/06/2018 σε € 1.268.753,13, έναντι € 983.941,41 της 

30/06/2017. 

 

3. Συγκριτική επισκόπηση σημαντικών μεγεθών ισολογισμού 

 

Κονδύλι Ισολογισμού 30/06/2018 30/06/2017 Μεταβολή 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 282.408,44 370.996,42 -  88.587,98 

Απαιτήσεις 546.158,38 271.008,54 275.149,84 

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 55.036,31 18.882,53 36.153,78 

Λοιπά 245.114,72 26.743,50 218.371,22 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 140.035,28 146.566,42 -6.531,14 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.193.703,37 1.787.197,24 1.406.506,13 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 17.333,27 0,00 17.333,27 

Καθαρή Θέση -1.942.283,51 -803.255,83 - 1.139.027,68 

 

 

4. Συγκριτική επισκόπηση μεγεθών αποτελεσμάτων 

 

Κονδύλι Αποτελεσμάτων Χρήσης 30/06/2018 30/06/2017 Μεταβολή 

Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) 4.471.512,12 2.335.688,69 2.135.823,43 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων -107.224,12 -143.563,84 36.339,72 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -3.862.730,26 -2.792.046,90 -1.070.683,36 

 

 

     Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 30/06/2018, 

     σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες: 

 

Δείκτες αποδοτικότητας 30/6/2018 
 

30/6/2017 
 

Μεταβολή 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα / Κύκλος Εργασιών -53,72% 
 

-128,16% 
 

74,44% 

Αποτελέσματα μετά φόρων / Κύκλος Εργασιών -53,72% 
 

-128,16% 
 

74,44% 

Αποτελέσματα μετά φόρων / Ίδια Κεφάλαια 123,68% 
 

372,66% 
 

-248,98% 

Αποτελέσματα προ χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων, φόρων και αποσβέσεων 

-2.260.127,40 
 

-2.835.228,97 
 

575.101,57 
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Δείκτες μόχλευσης 30/6/2018 
 

30/6/2017 
 

Μεταβολή 

Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια -60,49% 
 

-44,95% 
 

-15,54% 

 

 

 

Δείκτες ρευστότητας 30/6/2018 
 

30/6/2017 
 

Μεταβολή 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

26,50% 
 

17,72% 
 

8,78% 

Ταμειακά Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4,38% 
 

8,20% 
 

-3,82% 

 

Οι μεταβολές σημειώνονται σε αριθμό ποσοστιαίων μονάδων. 

 

 

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

 

Έρευνα και ανάπτυξη 

Η Εταιρεία δεν αναπτύσσει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. 

Ίδιες Μετοχές 

Δεν κατέχονται Ίδιες μετοχές. 

Υποκαταστήματα 

Δεν υφίστανται υποκαταστήματα. 

Χρηματοπιστωτικά μέσα 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε' Εργασιακά και περιβαντολλογικά θέματα 

Η Εταιρεία 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 και την 

παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

και της ποιότητας ζωής. 

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Εταιρεία υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Το 

«αποτύπωμα» της ΕΚΕ της Εταιρείας 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 έναν κόσμο με σεβασμό στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον.  
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Η Εταιρεία, ευθυγραμμιζόμενη με την ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτόν τον τομέα, που συνιστά στην ουσία τον 

«εθελοντισμό» των επιχειρήσεων και συνεισφέρει στους στόχους της  βιώσιμης ανάπτυξης, 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 01η Ιουλίου 2018 και έως την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν υπήρξαν γεγονότα τα 

οποία να επηρέασαν ουσιαστικά την οικονομική θέση της Εταιρείας, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 

30/06/2018. 

 

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 εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, 

επενδυτικές ή δανειοληπτικές της δραστηριότητες. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, και 

λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους. 

 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Η εταιρεία 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 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. 
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Κίνδυνος Επιτοκίου 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς – σε σχέση με τα μεγέθη της - πιστωτικούς κινδύνους και για τις  

απαιτήσεις από πελάτες που κρίθηκε ότι υπέχουν κάποιο κίνδυνο για μη είσπραξή τους έχει διενεργηθεί πρόβλεψη 

επισφάλειας. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η' - Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν συνοψίζονται οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα αυτής μέρη για τη χρήση 

01/07/2017 – 30/06/2018, καθώς και τα υφιστάμενα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων : 

 

Ποσά σε €    

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές 

Απαιτήσεις 

01/07/2017 – 30/06/2018 01/07/2016– 30/06/2017 

Μέτοχοι  37.043,59 27.888,53 

Μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 18.291,25 5.767,72 

 Σύνολο: 55.334,84        33.656,25 

 

Ποσά σε €    

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές Υποχρεώσεις 01/07/2017 – 30/06/2018 01/07/2016– 30/06/2017 

Μέτοχοι 0,00 0,00 

Μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 814,31 14.034,25 

  814,31 14.034,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε €    

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 01/07/2017 – 30/06/2018 01/07/2016– 30/06/2017 

Μέτοχοι 0,00 29.515,35 

Μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη 19.290,62 49.527,23 

 Σύνολο: 19.290,62 79.042,58 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Θ' - Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας 

 

Η ΚΑΕ ΑΕΚ κατά την εξεταζόμενη αγωνιστική περίοδο 2017-2018 πέτυχε το μέγιστο δυνατό – κατάκτηση των τίτλων – στις 

δύο από τις τρεις διοργανώσεις που συμμετείχε (πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ, Κύπελλο Ελλάδος και Basketball League).  

Η επίπτωση των επιτυχιών αυτών δεν είναι μόνο αθλητική, αλλά έχει και οικονομικές προεκτάσεις, όπως είναι η 

βελτίωση της διαπραγματευτικής της ισχύος στις διαπραγματεύσεις με πιθανούς χορηγούς, αλλά και στην αύξηση των 

εσόδων από εισιτήρια.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας 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.  

 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Αλέξανδρος Αλεξίου 

Νέο Ηράκλειο, 31 Δεκεμβρίου 2018 



 

ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 14, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΚ 175 64 - ΕΛΛΑΔΑ  
ΤΗΛ: +30 210 6993749 - FAX : +30 210 6983708 - www.mazars.gr 
MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 

 

 

Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται 

από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2018 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 

σχετικό προσάρτημα. 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με 

Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας 

ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014 κατά την 30η Ιουνίου 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι: 

 

Στα Ίδια Κεφάλαια περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 4.700 χιλ. περίπου τα οποία αποτελούν εισφορές του μετόχου της εταιρίας με σκοπό την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν 

υφίστανται ανέκκλητη δέσμευση για την κεφαλαιοποίησή τους εντός 12 μηνών από την καταβολή τους ώστε να αναγνωριστεί το ποσό αυτό 

στα ίδια κεφάλαια. Λόγω του γεγονότος αυτού τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 4.700 χιλ. περίπου και οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ισόποσα μειωμένες. 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι 

ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο 

των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές 

του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 

δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα 

ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή 

και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Ουσιώδης Αβεβαιότητα που Σχετίζεται με τη Συνέχιση της Δραστηριότητας 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 3.10 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι το σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2018 έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 48 του K.Ν. 2190/1920. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την 

ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει 

τη δραστηριότητά της. 

 

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία υπολογισμού πλασματικής αξίας αθλητών από την επιτροπή του άρθρου 76Α του Ν. 2725/1999 ως ισχύει δεν 

έχει ολοκληρωθεί, συνεπώς δεν κατέστη δυνατόν να συνυπολογιστεί στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και να αξιολογηθεί η επίπτωσή της 

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Η πλασματική αξία που υπολογίστηκε από την Εταιρία βάσει των οδηγιών που 

ίσχυαν για τις προηγούμενες περιόδους ανέρχεται σε ευρώ 3.700 χιλ. περίπου, ωστόσο το ποσό αυτό δεν μπορεί  να επαληθευθεί πριν από 
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την οριστικοποίησή της από την επιτροπή του άρθρου 76Α του Ν. 2725/1999 ως ισχύει. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με τα 

θέματα αυτά. 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει 

τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και 

τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή 

να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες 

από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 

εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως 

αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.  

 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να 

αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και 

διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 

τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που 

οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου 

της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών 

εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλόλητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με 

βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι 

υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις 

των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 

βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 

ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά  

ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου μας. 

  

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των 

άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 

30/06/2018. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014. και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 
Λεωφόρος Αμφιθέας  14, 175 64 Παλαιό Φάληρο 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154 

 
Παλαιό Φάληρο, 31 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μακρής  
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 26771 
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1. Ισολογισμός 

  30/6/2018 30/6/2017 

  Ποσά σε € 

Περιουσιακά Στοιχεία    

Πάγια  709.127,32 531.491,18 

Μείον: Αποσβεσμένα -426.718,88 -160.494,76 

 Καθαρό Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 282.408,44 370.996,42 

   

Έργα σε Εξέλιξη 0,00 149.744,00 

Απαιτήσεις 546.158,38 271.008,54 

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 55.036,31 18.882,53 

Λοιπά 245.114,72 26.743,50 

Διαθέσιμα 140.035,28 146.566,42 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 986.344,69 612.944,99 

   

Σύνολο Ενεργητικού 1.268.753,13 983.941,41 

     

Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις    

Κεφάλαια/Αποθ-κά/Κατ-σεις Μετόχων/Κέρδη εις Νέο -1.942.283,51 -803.255,83 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 17.333,27 0,00 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.193.703,37 1.787.197,24 

   

Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων 1.268.753,13 983.941,41 
  

 

Οι συνηµµένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

  
01/07/2017-

30/06/18 
01/07/16-
30/06/17 

  Ποσά σε € 

Κύκλος Εργασιών (καθαρός) 4.471.512,12 2.335.688,69 
Παροχές σε εργαζόμενους -2.914.600,67 -2.382.343,58 

Αποσβέσεις ενσώματων και άϋλων παγίων -107.224,12 -143.563,84 

Λοιπά έξοδα και ζημίες -3.862.730,26 -2.792.046,90 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 45.691,41 3.472,82 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -34.876,16 - 14.657,80 

Αποτέλεσμα προ φόρων - 2.402.227,68 -2.993.450,61 

Φόροι 0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους - 2.402.227,68 -2.993.450,61 
 

Αποτέλεσμα Προ Φόρων – Τόκων και Αποσβέσεων 
(EBITDA) 

-2.260.127,40 -2.835.228,97 

 

 
Οι συνηµµένες επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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3. Σημειώσεις επί των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων 

3.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  

Η Εταιρεία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΈΑ ΑΝΏΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΊΑ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΊΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΏΝ 2014» είναι Ανώνυμη Εταιρεία, που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί με βάση την ελληνική 

νομοθεσία, που – μεταξύ των άλλων – σημαίνει ότι είναι καταχωρημένη στο Γενικό Μητρώο Εταιριών με Αριθμό 

Μητρώου 131585960000. 

Καταστατική Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Νέου Ηρακλείου. 

Η Εταιρεία εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 1, § 2 του Ν. 4308/2014.  

 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία βλέπε επίσης στην Ενότητα Α’. 

 

3.2 Πλαίσιο κατάρτισης Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 30/06/2018 και της 30/06/2017 – οι τελευταίες για λόγους 

συγκρισιμότητας - είναι σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.  Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

είναι οι τέταρτες που συντάσσονται βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, δηλαδή με βάση τον Ν. 4308/2014. 

Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί,  βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς 

σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

Η Εταιρεία κάνει χρήση της επιλογής που παρέχεται από την § 7 του άρθρου 16 Ν.4308/2014 και δημοσιεύει τον 

συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και τη συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του 

Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014. 

 

Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα Ναι 

Εκκαθάριση  Όχι 

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις Έχει δοθεί υπέρ Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού τραπεζική 
εγγυητική επιστολή ποσού ευρώ € 150.000,00. 

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

 

 

3.3 Περίοδος αναφοράς 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί για την περίοδο αναφοράς 01/07/2017 – 30/06/2018, με 

συγκριτική περίοδο την 01/07/2016 – 30/06/2017. 

 

3.4 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2018,  εγκρίθηκαν 

από το Διοικητικό της Συμβούλιο της 31
ης

 Δεκεεμβρίου 2018.  
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3.5 Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της 

εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί. Όλα τα ποσά 

παρουσιάζονται σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών 

κατά τη διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο 

νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι 

συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους θεωρούνται ως 

τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

3.6 Λογιστική Αξία Παγίων 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους και αποσβένονται βάσει της 

ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους.  

Ο πίνακας μεταβολών των παγίων μεταξύ της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Ποσά σε € 30/6/2018 30/6/2017 

Λογιστική αξία: 
  Λοιπός εξοπλισμός 64.213,10 73.348,45 

Λοιπά άυλα 218.195,34 297.647,97 

Σύνολο 282.408,44 370.996,42 

 

 

Ποσά σε € Ακίνητα 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Λοιπά άυλα Σύνολα 

Αξία κτήσης  
    

Αξία κτήσης την 30η Ιουνίου 2016 - 98.655,07 235.187,50 333.842,57 

Προσθήκες χρήσης 41.666,78 19.903,36 136.078,47 197.648,61 

Αξία κτήσης την 30η Ιουνίου 2017 41.666,78 118.558,43 371.265,97 531.491,18 

Προσθήκες χρήσης - 10.338,77 167.297,37 177.636,14 

Αξία κτήσης την 30η Ιουνίου 2018 41.666,78 128.897,20 538.563,34 709.127,32 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30η Ιουνίου 2016 - 16.930,92 - 16.930,92 

Λογιστική αξία την 30η Ιουνίου 2016 - 81.724,15 235.187,50 316.911,65 

Αποσβέσεις χρήσης 41.666,78 28.279,06 73.618,00 143.563,84 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30η Ιουνίου 2017 41.666,78 45.209,98 73.618,00 160.494,76 

Λογιστική αξία την 30η Ιουνίου 2017 - 73.348,45 297.647,97 370.996,42 

Αποσβέσεις χρήσης - 19.474,12 246.750,00 266.224,12 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 30η Ιουνίου 2018 41.666,78 64.684,10 320.368,00 426.718,88 

Λογιστική αξία την 30η Ιουνίου 2018 - 64.213,10 218.195,34 282.408,44 
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3.7 Απαιτήσεις – Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα 

 

Το υπόλοιπο των απαιτήσεων της Εταιρείας και των προκαταβολών και εσόδων εισπρακτέων αναλύεται ως κάτωθι: 

 

Ποσά σε € 30/6/2018 30/6/2017 

Απαιτήσεις από πελάτες 427.486,20 179.248,14 

Χρεώστες Διάφοροι 103.495,86 59.234,53 

Καταθέσεις σε εγγύηση 68.250,00 49.994,00 

Απαιτήσεις από φόρους 1.962,63 1.414,40 

Σύνολο 601.194,69 289.891,07 

 

Στο κονδύλι των Απαιτήσεων από πελάτες της χρήσης 01/07/2017-30/06/2018, περιλαμβάνονται εμπορικές απαιτήσεις 

της εταιρείας, εκχωρημένες σε factoring, συνολικού ποσού € 311.144,27.  

  

3.8  Έργα σε Εξέλιξη 

 

Δεν υφίσταται ποσό στο κονδύλι «Έργα σε Εξέλιξη» κατά τη χρήση 2017-2018. 

Το ποσό των € 149.744,00 της 30ης Ιουνίου 2017 αντιπροσώπευε το - βάσει σχετικών τιμολογίων - κόστος μέχρι την 

ημερομηνία αυτή της ταινίας «1968», η παραγωγή - όσο και η προβολή - της οποίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

 

3.9 Διαθέσιμα – Λοιπά Ενεργητικά Στοιχεία 

 

    Το κονδύλι των λοιπών στοιχείων ενεργητικού, αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 30/6/2018 30/6/2017 

Ενοίκια επόμενης χρήσης 351,08 0,00 

Λοιπά έξοδα επόμενης χρήσης 52.845,84 447,50 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 126.580,46 396,00 

Υλικό ταινίας "1968" 22.537,34 0,00 

Εγγυήσεις  42.800,00 25.900,00 

Σύνολο 245.114,72 26.743,50 

 

    Το κονδύλι των διαθεσίμων, αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 30/6/2018 30/6/2017 

Ταμείο 881,90 767,64 

Καταθέσεις σε λογαριασμό όψεως 139.153,38 145.798,78 

Σύνολο 140.035,28 146.566,42 
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3.10 Κεφάλαια, αποθεματικά, καταθέσεις μετόχων και κέρδη εις νέον 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 2.870.000,00 το οποίο έχει  καταβληθεί ολοσχερώς και αποτελείται 

από 287.000 μετοχές των ευρώ 10,00 η κάθε μία. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων 

της Εταιρίας κατά την 30/06/2018: 

 

Ποσά σε € 30/6/2018 30/6/2017 

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 2.870.000,00 2.870.000,00 

Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4.673.190,00 3.409.990,00 

Αποτελέσματα Εις νέον  -9.485.473,51 -7.083.245,83 

Σύνολο -1.942.283,51 -803.255,83 

 

 

3.11 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής : 

 

Ποσά σε € 30/6/2018 30/6/2017 

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 784.471,34 420.921,38 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από factoring 311.144,27 0,00 

Υποχρεώσεις στο προσωπικό 321.791,00 360.046,36 

Αλληλόχρεοι λογαρισμοί 0,00 1.981,39 

Επιταγές πληρωτέες 153.846,00 261.881,47 

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 717.985,95 182.902,48 

Πιστωτές Διάφοροι 121.848,30 73.284,45 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 143.877,90 33.503,31 

Έξοδα χρήσεως Δεδουλευμένα 628.738,61 326.401,40 

Λοιπές Προβλέψεις 10.000,00 126.275,00 

Σύνολο 3.193.703,37 1.787.197,24 

 

Στο κονδύλι «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από factoring», των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, περιλαμβάνονται 

εκχωρημένες εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας σε εταιρεία factoring, που κατά την 30/06/2018 ανέρχονταν στο ποσό 

των € 311.144,27. 

 

3.12     Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

         

Το κονδύλι των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής : 

 

Ποσά σε € 30/6/2018 30/6/2017 

Υποχρεώσεις από πνευματικά δικαιώματα ταινίας "1968" 2.000,00 0,00 

Μακροπρόθεσμο μέρος ρύθμισης φόρων 15.333,27 0,00 

Σύνολο 17.333,27 0,00 
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3.13    Κύκλος Εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 30/06/2018 ανήλθε στο ποσό των ευρώ 4.471.512,12 

(έναντι των ευρώ 2.335.688,69 της προηγούμενης χρήσης) και αναλύεται ως ακολούθως. 

 

Ποσά σε € 30/6/2018 30/6/2017 

Πωλήσεις εισιτηρίων 1.262.789,99 376.639,06 

Έσοδα από χορηγίες 3.068.301,30 1.945.918,49 

Προμήθειες επί πωλήσεων τρίτων 140.420,83 13.131,14 

Σύνολο 4.471.512,12 2.335.688,69 

 

 

 

3.14 Λοιπά έξοδα και ζημιές 

 

Τα λοιπά έξοδα και ζημιές  αποτελούνται  από : 

 

Ποσά σε € 30/6/2018 30/6/2017 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 543.544,70 515.287,43 

Φόροι – Τέλη 50.574,00 58.199,93 

Διάφορα έξοδα 2.743.057,35 1.760.183,61 

Συναλλαγματικές διαφορές (χρεωστικές) 1.040,00 0,00 

Προβλέψεις 0,00 102.795,00 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 524.514,21 355.580,93 

Σύνολο 3.862.730,26 2.792.046,90 

 

 

3.15 Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 

Το κονδύλι των λοιπών εσόδων αποτελείται από : 

 

Ποσά σε € 30/6/2018 30/6/2017 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 247,68 2.211,93 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 45.443,73 0,00 

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 1.260,89 

Σύνολο 45.691,41 3.472,82 

 

 

3.16    Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και λοιπές δεσμεύσεις 

 

3.16.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Οι προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί καλύπτουν τις ενδεχόμενες επιβαρύνσεις για τις οποίες ενδέχεται να 

απαιτηθούν εκροές οικονομικών πόρων από την Εταιρεία. 
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3.16.2 Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Η Εταιρεία, ως υποκείμενη υποχρεωτικά στον έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές (παρ.1 άρθρου 65α Ν.4174/2013), 

έλαβε για την πρώτη και τη δεύτερη χρήση 2014-2015 και 2015-2016, αντίστοιχα, έκθεση φορολογικής 

συμμόρφωσης από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.  

Για τις χρήσεις 2016-2017 και 2017-2018, ο έλεγχος αυτός είναι προαιρετικός και η Εταιρεία επέλεξε να ελεγχθεί. 

Ο έλεγχος της χρήσης 2017-2018 βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017-2018. 

 

3.16.3 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

 

  Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.  

 

3.16.4 Δεσμεύσεις προς εργαζόμενους 

 

  Δεν υφίστανται δεσμεύσεις που αφορούν σε παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

 

3.16.5 Δεσμεύσεις προς όμιλο οντοτήτων και/ή συγγενείς οντότητες 

 

  Η Εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο οντοτήτων και δεν έχει δεσμεύσεις προς συγγενείς οντότητες. 

  

3.16.6 Παροχή εγγυήσεων 

 

  Η Εταιρία δεν έχει παράσχει εγγυήσεις προς τρίτα μέρη. 
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3.17  Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του Ισολογισμού 

 

Έως την ημερομηνία αναφοράς του Ισολογισμού (30/06/2018) είχε κατατεθεί στους λογαριασμούς όψεως της  

εταιρίας από τους μετόχους της, με σκοπό την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, το συνολικό ποσό των € 

4.673.190,00 (30/06/2017 : € 3.409.990,00).  

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας Έκθεσης δεν είχε ξεκινήσει κάποια επίσημη διαδικασία Αύξησης 

του Μετοχικού Κεφαλαίου, με την κεφαλαιοποίηση των προαναφερόμενων καταθέσεων. Ως εκ τούτου, το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 30/06/2018 ανερχόταν σε Ευρώ € 2.870.000,00, διαιρούμενο σε 

287.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 10,00 η καθεμία. Εξ’ αυτών, οι 28.700 ανήκουν στο 

Ερασιτεχνικό Σωματείο και είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου, ενώ οι υπόλοιπες 258.300 μετοχές είναι 

κοινές ονομαστικές μετά ψήφου. 

 

 

Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Αλέξανδρος Αλεξίου 

ΑΔΤ: ΑΒ 207375 

Το μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Νικόλαος Μπαμπανικολός 

ΑΔΤ: ΑΕ 548654 

Ο Λογιστής 

Νικόλαος Μουστάκης 

 

 

Λογιστής – Φορ/κός Α’ Τάξης 

Α.Μ. ΟΕΕ: 14588-ΑΔΤ: Λ 373780 

 

   

 

Νέο Ηράκλειο, 31 Δεκεμβρίου 2018 

 


