
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 130.138,22 130.138,20 0,02 124.705,82 124.705,80 0,02 I. Kεφάλαιο Μετοχικό

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 30.088,85 30.088,84 0,01 33.115,85 33.115,85 0,00 1. Kαταβλημένο (50.350 μτχ των 24€) 1.208.400,00 996.000,00

160.227,07 160.227,04 0,03 157.821,67 157.821,65 0,02 ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 3.050.600,00 3.050.600,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ V. Aποτελέσματα εις νέο 

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -5.019.581,78 -4.896.927,25

6. Αξίες μεταγραφής καλαθοσφαιριστών 154.000,00 142.191,67 11.808,33 141.000,00 141.000,00 0,00 VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 14.010,24 102.000,00

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 89.401,61 88.838,42 563,19 89.100,79 80.350,24 8.750,55 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) -746.571,54 -748.327,25

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 243.401,61 231.030,09 12.371,52 230.100,79 221.350,24 8.750,55 Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ

ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις  II. Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.820,00 5.250,00 1. Προμηθευτές 569.677,35 324.280,96

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 20.191,52 14.000,55 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 16.645,03 15.237,03

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4. Προκαταβολές πελατών 15.455,96 0,00

II. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 74.003,75 67.864,83

1. Πελάτες 351.533,51 302.431,30 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 9.137,45 11.538,53

11. Χρεώστες διάφοροι 178.817,56 149.885,05 11. Πιστωτές διάφοροι 738.073,44 800.885,31

530.351,07 452.316,35 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 1.422.992,98 1.219.806,66

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 17.827,13 688,04

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 108.051,69 4.474,45

125.878,82 5.162,49

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 656.229,89 457.478,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ) 676.421,44 471.479,41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) 676.421,44 471.479,41

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσ. & εμπρ.ασφαλειών 103.000,00 105.000,00 2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ. 103.000,00 105.000,00

Σημειώσεις: 1. Με την απόφαση της 31/12/2013 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 212.400,00 με την έκδοση 8.850 μετοχών, ονομαστικής αξίας 24,00 ευρώ η κάθε μια.

2. Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 30/6/2014 ανήλθε σε 17 άτομα.

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 917.141,44 469.770,19 ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

Μείον: Κόστος πωλήσεων 742.901,76 671.648,22 Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως -122.654,53 -420.287,29

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 174.239,68 -201.878,03 (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/σμάτων προηγ.χρήσεων -4.896.927,25 -4.476.639,96

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 726,10 0,00 Ζημίες εις νέον -5.019.581,78 -4.896.927,25

Σύνολο 174.965,78 -201.878,03 

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 290.569,47 174.409,35

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως -115.603,69 -376.287,38 

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 4.285,60 6.083,25

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες /κέρδη) εκμεταλλεύσεως -119.889,29 -382.370,63 

II. ΠΛEON (ή Μείον): EKTAKTA AΠOTEΛEΣMATA

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 8.661,71 2.861,64

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 12.576,00 21.237,71 37.496,62 40.358,26

Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,01 0,00

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 18.472,46 18.472,47 2.765,24 2.441,60 2.441,60 37.916,66

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) -122.654,53 -420.287,29

Mείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 12.085,24 30.473,84

Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος 12.085,24 0,00 30.473,84 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -122.654,53 -420.287,29

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. OΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΡΤΑΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Λ. ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ

Α.Δ.Τ. Φ 121980 AP. AΔ. 0053228 Α' ΤΑΞΗΣ - A.Δ.T. Φ 469917

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29211

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (01/07/2013 - 30/06/2014)
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Ιωάννης Δελημάνης

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

       IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 10η ETAIPIKH XPHΣH ( 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013  - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55970/006/Β/2004/0001 - Γ.Ε.ΜΗ. 124423701000

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2014

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Δ.Τ. Σ 173912

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Ν. Σμύρνη, 22/09/2014

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
  
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2014, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Διάθεσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και το σχετικό Προσάρτημα. 
  
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
  
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 και όχι 
με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 
  
1. Στο λογαριασμό του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Δ.ΙΙ «Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται  απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 303 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), 
δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη ποσού ευρώ 303 χιλ περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των 
απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 303 χιλ. και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 98 χιλ περίπου και ευρώ 205 χιλ περίπου αντίστοιχα. 
  
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 1290/1920 και ΕΓΛΣ), στην κλειόμενη χρήση, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 4,3 χιλ περίπου. Ως εκ τούτου η 
αξία του λογαριασμού «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» εμφανίζεται μειωμένη κατά ευρώ 4,3 χιλ. περίπου, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 
   
3. Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 7δ του προσαρτήματος , οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 1/7/2009-30/6/2010, 1/7/2010-30/6/2011 και 1/7/2011-30/6/2012 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 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 έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Για την χρήση 1/7/2013-30/6/2014 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/07/2013- 30/6/2014. 
  
4. Κατά της εταιρίας έχει ασκηθεί αγωγή από τρίτο, διεκδικώντας συνολικό ποσό ευρώ 80 χιλ. Η τελική έκβαση της αγωγής αυτής δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με 
τις αγωγή αυτή.  
   
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 κατά την 30 Ιουνίου 2014 
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. 
  
Θέμα Έμφασης 
  
Εφιστούμε την προσοχή σας γεγονός ότι τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας στις 30/06/2014, είναι αρνητικά και συντρέχει λόγος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920, το γεγονός όμως αυτό δεν αποτελεί ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της 
δραστηριότητας της εταιρείας όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 13 του Προσαρτήματος.  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.  
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