
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 Ποσά  κλειόμενης  χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης  χρήσεως 2012 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/μένης

Αξία κτήσεως   Αποσβέσεις Αναποσβ. αξία  Αξία κτήσεως   Αποσβέσεις Αναποσβ. αξία χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 116.854,77 92.303,47 24.551,30 100.304,77 77.307,29 22.997,48 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 881.684,18 881.684,18 881.684,18 881.684,18 ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 6.010.120,09 3.186.836,12 2.823.283,97 5.744.133,78 2.965.856,77 2.778.277,01 1. Τακτικό αποθεματικό 88.898,48 88.898,48

5. Μεταφορικά μέσα 58.036,85 44.040,82 13.996,03 58.036,85 37.322,82 20.714,03 4. Έκτακτα αποθεματικά 346.072,80 346.072,80

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.442.754,96 2.287.231,65 155.523,31 2.256.383,86 2.089.123,13 167.260,73  434.971,28 434.971,28

Σύνολο ακινητοποίησεων (ΓΙ) 9.392.596,08 5.518.108,59 3.874.487,49 8.940.238,67 5.092.302,72 3.847.935,95

V. Αποτελέσματα εις νέο

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -32.579,23 -520.740,23

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις -32.579,23 -520.740,23

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις  841.500,00  841.500,00

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 127.979,80 119.960,43 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) 1.340.179,05 852.018,05

969.479,80 961.460,43

Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 4.843.967,29 4.809.396,38 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Ομολογιακά δάνεια 904.408,05 959.220,45

Ι. Αποθέματα 2. Δάνεια Τραπεζών 768.882,26 691.158,74

1. Εμπορεύματα 3.207.456,14 3.034.825,48 3. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.400,00 1.400,00

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 1.092.079,37 695.873,62 1.674.690,31 1.651.779,19

4.299.535,51 3.730.699,10

ΙΙ. Απαιτήσεις II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Πελάτες 396.792,09 459.969,96 1. Προμηθευτές 406.497,67 363.514,76

3α. Επιταγές εισπρακτέες 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 3.811.932,42 3.389.677,36

-Χαρτοφυλακίου 5.972,24 8.436,03 3. Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων  υποχρεώσεων 1.596.010,36 1.889.549,31

-Στις τράπεζες σε εγγύηση 35.325,27 41.297,51 28.032,23 36.468,26 4. Προκαταβολές πελατών 2.220,96 1.651,49

10 Επισφαλείς -Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 182.047,74 177.838,69 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 921.277,23 691.421,06

11. Χρεώστες διάφοροι 319.768,47 166.786,01 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 577.116,79 649.443,56

939.905,81 841.062,92 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην

ΙΙΙ. Χρεόγραφα   επόμενη χρήση 71.412,56 108.450,59

3. Λοιπά χρεόγραφα 47.524,78 74.209,78 11. Πιστωτές Διάφοροι 90.508,47 74.878,28

7.476.976,46 7.168.586,41

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 34.478,34 39.618,04 Σύνολο υποχρεώσεων  (ΓΙ+ΓΙΙ) 9.151.666,77 8.820.365,60

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 190.280,63 152.210,13

224.758,97 191.828,17

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 5.511.725,07 4.837.799,97

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV )

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 49.115,85 1.136,90 1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 40.055,88 63.691,10

2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 56.009,04 21.626,52

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 46.533,15 43.117,50

151.658,04 65.880,92

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.531.901,70 9.736.074,75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.531.901,70 9.736.074,75

( Β+Γ+Δ+Ε ) (Α+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ  ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 311,00 347,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων  περιουσιακών στοιχείων 311,00 347,00

 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 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013 )       ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/μένης

χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 11.020.800,49 9.452.857,68 Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη) χρήσεως 820.382,24 265.830,56

Μείον : Κόστος πωλήσεων 6.381.960,44 5.619.043,59 Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 4.638.840,05 3.833.814,09               προηγούμενων χρήσεων    -520.740,23 -934.734,35

Πλέον:   1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 103.953,65 252.150,56 Πλέον : Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων

Σύνολο 4.742.793,70 4.085.964,65               προς κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00 262.584,04

Μείον :  Σύνολο 299.642,01 -406.319,75

               1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 327.233,50 467.650,85

               3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.131.860,06 3.459.093,56 2.966.832,42 3.434.483,27 ΜΕΙΟΝ:  

 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.283.700,14 651.481,38                1. Φόρος εισοδήματος 296.184,33 97.876,78

ΠΛΕΟΝ:                2.  Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό 

            4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1,41 36,34                     κόστος φόροι 36.036,91 16.543,70

ΜΕΙΟΝ :   Ζημίες εις νέο -32.579,23 -520.740,23

               1.Προβλέψεις αποτιμήσεως συμμετοχών 26.685,00 0,00

                  και χρεογράφων Ηράκλειο  30  Απριλίου 2014

               3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 274.870,55 301.555,55 301.554,14 300.012,80 300.012,80 299.976,46

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 982.146,00 351.504,92 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  

II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

               1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 15.672,64 3.815,43

Μείον:   ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

              1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 122.327,56 87.819,15

              2.Έκτακτες ζημίες 7.809,78 0,00 Α.Δ.Τ. ΑΕ 961296 Α.Δ.Τ.  AK 474991

              3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 47.299,06 177.436,40 -161.763,76 1.816,75 89.635,90 -85.674,36

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 820.382,24 265.830,56

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 506.085,85 502.711,14

                Μείον : Oι από αυτές ενσωματωμένες στο 

                            λειτουργικό κόστος. 506.085,85 0,00 502.711,14 0,00 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 820.382,24 265.830,56 Α.Δ.Τ. Α.Ε 463339

Αρ Αδείας ΟΕ.Ε. 0070435     Α τάξης

  

 

 

 

 

 

 

 

   "ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε"

ΑΡ.Μ.Α.Ε.34110/ 70 / Β / 95 / 57 - Αρ. ΓΕΜΗ 77109427000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013   17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013 )

Ποσά  κλειόμενης  χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης  χρήσεως 2012

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 Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα 

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

Ευθύνη της Διοίκησης 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.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 275.000 περίπου. 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 275.000. 

3) Στο λογαριασμό «Γ.ΙΙ.6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» περιλαμβάνονται και ληξιπρόθεσμές   εισφορές  ποσού ευρώ 276.165,22. 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 172.000 περίπου , με συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται μειωμένες 

κατά το ποσό αυτό 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 Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 103.300 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 

103.300 και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας αυξημένα κατά το ποσό αυτό και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 15.700 ευρώ. 

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 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 Δεκεμβρίου 2013, 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 Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 

του Κ.Ν. 2190/1920.   

Ηράκλειο, 30  Μαΐου  2014 
Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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