
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 Ποσά  κλειόµενης  χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης  χρήσεως 2011 Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγ/µένης

Αξία κτήσεως   Αποσβέσεις Αναποσβ. αξία  Αξία κτήσεως   Αποσβέσεις Αναποσβ. αξία χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 100.304,77 77.307,29 22.997,48 95.653,75 57.044,60 38.609,15 Ι. Κεφάλαιο (µετοχικό) ( 9.650 µετοχές των € 97,18 έκαστη)

1. Καταβληµένο 937.787,00 937.787,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 881.684,18 881.684,18 776.528,16 776.528,16 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 5.744.133,78 2.965.856,77 2.778.277,01 5.401.706,98 2.542.599,00 2.859.107,98 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών 
5. Μεταφορικά µέσα 58.036,85 37.322,82 20.714,03 63.536,95 34.652,58 28.884,37 περιουσιακών στοιχείων 0,00 51,91

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 2.256.383,86 2.089.123,13 167.260,73 2.176.517,54 1.943.265,16 233.252,38
Σύνολο ακινητοποίησεων (ΓΙ) 8.940.238,67 5.092.302,72 3.847.935,95 8.418.289,63 4.520.516,74 3.897.772,89

ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 1. Τακτικό αποθεµατικό 88.898,48 88.898,48

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 4. Έκτακτα αποθεµατικά 346.072,80 346.072,80
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις  841.500,00  841.500,00  434.971,28 434.971,28

7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 119.960,43 105.445,43
961.460,43 946.945,43

V. Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 4.809.396,38 4.844.718,32 Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων -520.740,23 -934.734,35

-520.740,23 -934.734,35

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα 3.034.825,48 3.228.757,25 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) 852.018,05 438.075,84

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 695.873,62 1.265.494,78
3.730.699,10 4.494.252,03

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Απαιτήσεις I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Πελάτες 459.969,96 346.339,01 1. Οµολογιακά δάνεια 959.220,45 904.408,05

3α. Επιταγές εισπρακτέες 2. ∆άνεια Τραπεζών 691.158,74 724.917,16
-Χαρτοφυλακίου 8.436,03 8.527,47 3. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.400,00 83.382,56
-Στις τράπεζες σε εγγύηση 28.032,23 36.468,26 187.010,08 195.537,55 1.651.779,19 1.712.707,77

10 Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 177.838,69 167.856,91
11. Χρεώστες διάφοροι 166.786,01 103.584,55

841.062,92 813.318,02 II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1. Προµηθευτές 363.514,76 396.250,74
ΙΙΙ. Χρεόγραφα   2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 3.389.677,36 4.266.134,86

1. Μετοχές 74.209,78 74.209,78 3. Τράπεζες λ/βραχυπροθέσµων  υποχρεώσεων 1.889.549,31 2.144.850,57

4. Προκαταβολές πελατών 1.651,49 100.932,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 691.421,06 680.431,84

ΙV. ∆ιαθέσιµα 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 649.443,56 510.722,96
1. Ταµείο 39.618,04 34.620,57 7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 152.210,13 255.112,99 επόµενη χρήση 108.450,59 210.457,00

191.828,17 289.733,56 11. Πιστωτές ∆ιάφοροι 74.878,28 63.991,11

7.168.586,41 8.373.771,70

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.837.799,97 5.671.513,39

(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆IV ) Σύνολο υποχρεώσεων  (ΓΙ+ΓΙΙ) 8.820.365,60 10.086.479,47

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 1.136,90 1.258,36 1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 63.691,10 69.641,91

2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 21.626,52 0,00
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 43.117,50 38.098,00

65.880,92 39.356,36

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.736.074,75 10.594.197,22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.736.074,75 10.594.197,22

( Β+Γ+∆+Ε ) (Α+Γ+∆)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ  ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 347,00 347,00 1. ∆ικαιούχοι αλλότριων  περιουσιακών στοιχείων 347,00 347,00

347,00 347,00 347,00 347,00  

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε τη χρήση 2012 , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/92.  
2) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί  προσηµειώσεις υποθηκών  συνολικού  ποσού € 4.042.500,00  για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ    31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 )       ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγ/µένης

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 9.452.857,68 9.279.161,20
Μείον : Κόστος πωλήσεων 5.619.043,59 5.337.809,81 Καθαρά αποτελέσµατα ( κέρδη) χρήσεως 265.830,56 132.363,97
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 3.833.814,09 3.941.351,39 Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών)
Πλέον:   1.Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 252.150,56 240.115,66               προηγούµενων χρήσεων    -934.734,35 1.009.881,58
Σύνολο 4.085.964,65 4.181.467,05 Πλέον : Υπεραξία αναπροσαρµογής παγίων στοιχείων
Μείον :                προς κάλυψη ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 262.584,04 0,00
               1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 467.650,85 387.922,64 Σύνολο -406.319,75 -877.517,61
               3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 2.966.832,42 3.434.483,27 3.228.207,16 3.616.129,80
 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 651.481,38 565.337,25 ΜΕΙΟΝ:  

ΠΛΕΟΝ:                1. Φόρος εισοδήµατος 97.876,78 29.838,94
            1. Έσοδα χρεογράφων 0,00 6.018,55                2.  Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό 
            4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 36,34 70,03                     κόστος φόροι 16.543,70 27.377,80

36,34 6.088,58 Ζηµιές  είς νέον -520.740,23 -934.734,35

ΜΕΙΟΝ : 

               3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 300.012,80 299.976,46 315.750,30 309.661,72
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 351.504,92 255.675,53 Ηράκλειο  30  Απριλίου 2013

  
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ  ∆.Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

               1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.815,43 22.496,52
              2.Έκτακτα κέρδη 146,11 0,00
               3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 110.482,65 ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 

3.961,54 132.979,17 Α.∆.Τ. ΑΕ 961296 Α.∆.Τ.  Χ. 851701
Μείον:

              1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 87.819,15 81.625,14
              2.Έκτακτες ζηµίες 0,00 86.536,40
              3.Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 1.816,75 89.635,90 -85.674,36 88.129,19 256.290,73 -123.311,56
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 265.830,56 132.363,97

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 502.711,14 591.476,99
                Μείον : Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο 
                            λειτουργικό κόστος. 502.711,14 0,00 591.476,99 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 265.830,56 132.363,97

 
 

Αρ Αδείας ΟΕ.Ε. 0070435     Α τάξης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
Α.∆.Τ. Α.Ε 463339

   "ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε"

ΑΡ.Μ.Α.Ε.34110/ 70 / Β / 95 / 57

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012   16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 )

Ποσά  κλειόµενης  χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης  χρήσεως 2011

 
 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.»  

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα 

διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, 

µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη  
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής :  

1) Στο λογαριασµό «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 841.500 απεικονίζεται η αξία κτήσης εταιρικών µεριδίων οµόρρυθµης εταιρείας , οι οικονοµικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται  από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη υποτίµησης των µεριδίων αυτών, 

µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται  αυξηµένα κατά ευρώ 841.500.   

2) Στις απαιτήσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση  συνολικού ποσού ευρώ 321.514,09. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 

και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη των ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη.  Λόγω 

του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 321.514,09 . 

3) Στο λογαριασµό «Γ.ΙΙ.6 Ασφαλιστικοί λογαριασµοί» περιλαµβάνονται και ληξιπρόθεσµές   εισφορές  ποσού ευρώ 302.608,08 . Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται, από τον κωδ. Ν. 

2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για αναλογούντες τόκους υπερηµερίας και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 130.000 περίπου , µε συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εµφανίζονται ισόποσα 

µειωµένες και τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα.  

4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ  δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 

συνταξιοδότηση. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 87.600 περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά ευρώ 

87.600 και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ισόποσα αυξηµένα. 

5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η 

εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την 

ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων 1  και 4 τις  πιθανές επιπτώσεις του θέµατος 5, που  µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012, και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση 

που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 

Έµφαση θέµατος 

Χωρίς να διατυπώνουµε περεταίρω επιφύλαξη στη γνώµη µας , εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι  αφού ληφθούν υπ’ όψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των 

διατάξεων των άρθρου 47  και 48  του Ν. 2190/1920 . Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.  

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων  
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 

του Κ.Ν. 2190/1920.   του Κ.Ν. 2190/1920.   

Ηράκλειο, 31  Μαΐου  2013 
Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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