ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Γ.Α.Σ.) ΒΕΡΟΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54974/06/B/03/14
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30/06/2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

6.900,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
6.Έξοδα μεταγραφών & ανανεώσεων
συμβολαίων ποδοσφαιριστών
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτήρια & Τεχνικά Έργα
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

1.380,00

5.520,00

-

-

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(46.000 μετοχές των 30,00 ευρώ εκάστη)
1.Καταβλημένο

-

8.605,14

4.024,04

4.581,10

8.605,14

2.497,01

6.108,13

33.936,00
42.541,14

29.168,50
33.192,54

4.767,50
9.348,60

39.936,00
48.541,14

21.050,89
23.547,90

18.885,11
24.993,24

93.133,85
39.410,00
33.661,75
166.205,60
208.746,74

93.132,98
39.107,58
32.798,59
165.039,15
198.231,69

0,87
302,42
863,16
1.166,45
10.515,05

93.133,85
39.160,00
33.661,75
165.955,60
214.496,74

93.132,98
37.345,59
31.818,88
162.297,45
185.845,35

0,87
1.814,41
1.842,87
3.658,15
28.651,39

ΙΙI.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμςες απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙIΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
& εμπράγματων ασφαλειών

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
Ποσά
κλειόμενης
προηγούμενης
χρήσεως 30/06/2012 χρήσεως 30/06/2011

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30/06/2011
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

V.Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι

1.380.000,00

690.000,00

(303.884,44)
(683.305,25)
(987.189,69)

(169.307,58)
(513.997,67)
(683.305,25)

392.810,31

6.694,75

-

447,00

106,00

10.962,05

28.757,39

1,03
4.845,01
4.846,04

49.860,00
3.509,01
53.369,01

603.011,44
15.379,66
618.391,10
623.237,14

90.902,28
77.713,91
168.616,19
221.985,20

639.719,19

250.742,59 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

639.719,19

250.742,59

65.000,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
65.000,00
& εμπράγματων ασφαλειών

65.000,00

65.000,00

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

10.632,63
1.200,00
5.936,31
56.882,54
172.257,40
246.908,88
246.908,88

2.500,00

-

46.093,07
19.064,73
6.941,27
169.325,12
241.424,19
243.924,19

123,65

Σημείωση: Με την από 31.12.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 690.000,00 ευρώ, με την έκδοση 23.000,00 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας
30,00 ευρώ η κάθε μια, με εισφορά σε χρήμα. ( Φ.ΕΚ. 2224/ 28.03.2012)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30/06/2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30/06/2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Έσοδα από αγώνες
Μείον: Έξοδα ποδοσφαιρικού τμήματος
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

44.920,72
550.203,45
(505.282,73)
302.103,36
(203.179,37)
36.718,87
(239.898,24)
1.747,05
(241.645,29)
17.124,31
17.124,31

Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
21.985,68
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
57.377,78
79.363,46
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
30.285,17
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
30.285,17
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 446088

52.353,33
550.526,36
(498.173,03)
407.613,96
(90.559,07)
30.057,75
(120.616,82)
1.006,50
(121.623,32)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
Ποσά
κλειόμενης
προηγούμενης
χρήσεως 30/06/2012 χρήσεως 30/06/2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
(303.884,44)
(141.221,78)
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουμένων χρήσεων
(28.085,80)
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
(683.305,25)
(513.997,67)
Ζημίες είς νέο
(987.189,69)
(683.305,25)

8.469,90
12.686,78
21.156,68
(62.239,15)
(303.884,44)

7.175,96
33.579,18

40.755,14

(19.598,46)
(141.221,78)

23.052,90
(303.884,44)

23.052,90

(141.221,78)

Βέροια, 31 Οκτωβρίου 2012
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 357439
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ Μετόχους της " Γ.Α.Σ ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΕ "

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
F.MS. Ε.Π.Ε

ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 297557 / Αρ. Αδείας ΟΕΕ 7867 Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της "ΓΑΣ ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ", που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2009, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της «Γ.Α.Σ ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2012 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 είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 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 δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρίας. 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 έλεγχο μας προέκυψε το εξής: Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους
φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 01/07/2009 – 30/06/2010 και 01/07/2010 - 30/06/2011, το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας Γνώμη με Επιφύλαξη.Κατά
τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρίας κατά την 30 Ιουνίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.Θέμα Έμφασης.Επειδή τα ιδία
κεφάλαια της εταιρείας είναι μικρότερα του ημίσεως ½ του μετοχικού της κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα
μέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού.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.

Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2012
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14661
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
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