AS COMPANY Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 057546304000 - ΑΡ.ΜΑΕ 22949/06/Β/90/107 - Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
Δημοσιευόμενα βάσει του κ. ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση
και τα αποτελέσματα της AS COMPANY AE. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή
με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις
καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αρμόδια Υπηρεσία
Διεύθυνση Διαδικτύου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ελεγκτική Εταιρεία
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
: Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
: Μέλος του Δ.Σ.
ΚΟΥΦΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΑ
: Μέλος του Δ.Σ.
ΙΑΚΩΒΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΣ
: Μέλος του Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
: Μέλος του Δ.Σ.
ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
: www.ascompany.gr
:
:
:
:
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Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

6.191.082,65
5.744,85
29.082,00
3.652.908,92
14.045.216,73
7.782.193,06
31.706.228,21

6.376.241,93
8.171,44
23.313,66
2.922.815,81
10.736.692,40
8.497.033,30
28.564.268,54

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
31.12.2015
6.187.842,65
5.744,85
179.082,00
3.559.441,92
13.408.499,30
7.687.949,06
31.028.559,78

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1 έως
1.1 έως
31.12.2016
31.12.2015

6.376.241,93
8.171,44
23.313,66
2.922.815,81
10.736.692,40
8.497.033,30
28.564.268,54

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

8.531.913,00
14.863.692,87
23.395.605,87

8.925.693,60
12.297.029,69
21.222.723,29

8.531.913,00
14.703.133,87
23.235.046,87

8.925.693,60
12.297.029,69
21.222.723,29

Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

0,00
23.395.605,87

0,00
21.222.723,29

0,00
23.235.046,87

0,00
21.222.723,29

0,00
723.491,89
2.248.193,33
5.338.937,12
8.310.622,34

2.128.180,28
702.009,81
247.848,72
4.263.506,44
7.341.545,25

0,00
723.491,89
2.069.842,33
5.000.178,69
7.793.512,91

2.128.180,28
702.009,81
247.848,72
4.263.506,44
7.341.545,25

31.706.228,21

28.564.268,54

31.028.559,78

28.564.268,54

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

21.428.803,85
9.874.503,41

25.109.787,15
11.104.462,11

21.428.803,85
9.874.503,41

3.705.097,14
3.608.849,05
2.566.663,17
2.566.663,17
0,00

2.473.175,55
2.257.768,83
1.542.126,20
1.542.126,20
0,00

3.504.675,14
3.422.852,05
2.406.104,17
2.406.104,17
0,00

2.473.175,55
2.257.768,83
1.542.126,20
1.542.126,20
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.566.663,17
2.566.663,17
0,00
0,00
0,1324
0,0000

1.542.126,20
1.542.126,20
0,00
0,00
0,0587
0,0000

2.406.104,17
2.406.104,17
0,00
0,00
0,1241
0,0000

1.542.126,20
1.542.126,20
0,00
0,00
0,0587
0,0000

4.154.095,31

2.871.713,58

3.953.145,31

2.871.713,58

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους (Α) + (Β)

- Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €υρώ)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €υρώ)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1.1 έως
1.1 έως
31.12.2016
31.12.2015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 έως
1.1 έως
31.12.2016
31.12.2015

3.608.849,05

2.257.768,83

3.422.852,05

2.257.768,83

448.998,17
7.909,14
-81.621,34
-66.926,08
307.137,05

398.538,03
34.184,39
-233.114,18
127.619,19
181.388,30

448.470,17
7.909,14
-81.621,34
-66.926,08
292.712,05

398.538,03
34.184,39
-233.114,18
127.619,19
181.388,30

-730.093,11
-2.068.001,39
1.115.882,62

244.218,85
-3.070.085,32
1.193.560,79

-636.626,11
-1.431.283,96
777.124,19

244.218,85
-3.070.085,32
1.193.560,79

-307.137,05
-1.019.058,94
1.215.938,12

-181.388,30
-433.634,28
519.056,30

-292.712,05
-993.620,94
1.446.277,12

-181.388,30
-433.634,28
519.056,30

0,00
-262.500,54
0,00
1.769.652,83
21.573,06
0,00
1.528.725,35

0,00
-108.825,86
0,00
-416.043,28
75.421,33
0,00
-449.447,81

-150.000,00
-258.732,54
0,00
1.769.652,83
21.573,06
0,00
1.382.493,35

0,00
-108.825,86
0,00
-416.043,28
75.421,33
0,00
-449.447,81

0,00
-393.780,60
178.351,00
0,00
-306.186,67
-48.480,84
0,00
-570.097,11

0,00
-1.050.081,60
0,00
27.597,02
-257.728,59
-58.369,92
0,00
-1.338.583,09

0,00
-393.780,60
0,00
0,00
-306.186,67
-48.480,84
0,00
-748.448,11

0,00
-1.050.081,60
0,00
27.597,02
-257.728,59
-58.369,92
0,00
-1.338.583,09

2.174.566,36
2.560.833,60
4.735.399,96

-1.268.974,60
3.829.808,20
2.560.833,60

2.080.322,36
2.560.833,60
4.641.155,96

-1.268.974,60
3.829.808,20
2.560.833,60

Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 έως
1.1 έως
31.12.2016
31.12.2015

25.756.756,58
11.447.682,11

- Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

Εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
31.12.2015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
31.12.2015

21.222.723,29
0,00

20.730.678,69
0,00

21.222.723,29
0,00

20.730.678,69
0,00

2.566.663,17
0,00
-393.780,60

1.542.126,20
0,00
-1.050.081,60

2.406.104,17
0,00
-393.780,60

1.542.126,20
0,00
-1.050.081,60

23.395.605,87

21.222.723,29

23.235.046,87

21.222.723,29

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί όλες οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2015.

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης :
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Αγορές / (Πωλήσεις) χρεογράφων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισροές από δικαιώματα μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής
Μείωση και επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2017

2. Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Δεν υπήρξαν άλλα εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση (εκτός της ίδρυσης θυγατρικής όπως αναφέρεται παρακάτω στην παράγραφο 8), εξαγορά, πώληση,
συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε διακοπή εκμετάλλευσης.
4. Δεν υπήρξε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της μητρικής Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο της προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα.
5. Στη κλειόμενη χρήση 2016 συντάχθηκαν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία της θυγατρικής
εταιρίας «AS COMPANY CYPRUS LTD», με έδρα την Κύπρο, ποσοστό συμμετοχής 100%, ημερομηνία έναρξης ενοποίησης 05.05.2016 και μέθοδος ενοποίησης
ολική. Τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία του έτους 2015 που αναφέρονται ως Όμιλος, αφορούν τα στοιχεία της μητρικής εταιρίας καθόσον η έναρξη λειτουργίας
της θυγατρικής έγινε το 2016 και παρατίθενται μόνο ως προς τη συγκρισιμότητα στη βοήθεια του αναγνώστη.
6. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που να έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου και κατά συνέπεια δεν έχουν
σχηματισθεί οποιεσδήποτε επ΄αυτών προβλέψεις, εκτός αυτών που αναλύονται πλήρως στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Έχουν ήδη σχηματισθεί
λοιπές προβλέψεις οι οποίες ανέρχονται σε € 1.106.228,53 (Βλ. Σημείωση 5.7 στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις).
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και την μητρική Εταιρεία ανερχόταν σε 74 εργαζομένους στο τέλος της τρέχουσας χρήσης και σε 66
εργαζόμενους στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο με την επωνυμία «AS COMPANY CYPRUS LTD», που
διέπεται και λειτουργεί υπό το Κυπριακό Δίκαιο, με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Limited). Η θυγατρική εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 με
αρχικό κεφάλαιο 150.000,00 €, το οποίο καλύφθηκε κατά 100% από τη μητρική εταιρεία.
9. Για τη χρήση 2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.
4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής. Κατά την ολοκλήρωση αυτού του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να
προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. (Βλ. Σημείωση 5.9 στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις). Για τη μοναδική ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 ο έλεγχος της οποίας βρίσκεται υπό εξέλιξη, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη
ύψους € 50.000,00.
10. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε την 23η Ιουνίου 2016, αποφάσισε, μεταξύ των άλλων θεμάτων : 1) την
αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,34 ευρώ σε 0,68 ευρώ, με τη συνένωση των παλαιών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας (reverse split),
με αναλογία δύο (2) παλαιές προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή και συνακόλουθη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 26.252.040 σε
13.126.020 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. 2) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 393.780,60 €, μέσω της μείωσης της
ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρείας κατά το ποσό των τριών λεπτών του ευρώ (0,03 €) ανά μετοχή, που διαμορφώνεται έτσι,
από 0,68 ευρώ σε 0,65 ευρώ, με την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους. Μετά την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 8.531.913,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,65 € η καθεμία. Τα
κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το σταθμισμένο αριθμό των μετοχών.
11.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 691316

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΔΤ AH 181790

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 032224
Aρ. Αδείας : 0019079 A' Tάξεως

των

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη
λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:
α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.017.382,84
0,00
0,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
96.461,45
28.642,12
96.461,45
28.642,12
1.012.322,84
0,00
0,00

