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Σχέδιο απόφασης Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της 23.6.2011 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για 
την χρήση 2010 (1/1 – 31/12/2010) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απόφαση περί διανομής των κερδών της χρήσης 2010. 
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα 

πεπραγμένα της χρήσης 2010. 
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική 

χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής των. 
5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και καθορισμός αμοιβών για το 
έτος 2011. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου. 
7. Εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

37 του ν. 3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002. 
8. Τροποποίηση του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρίας. 
9. Λοιπές ανακοινώσεις  

 
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρίας για την χρήση 2010 (1/1 – 31/12/2010) με τις σχετικές εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
 

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, υπέβαλε προς έγκριση τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 19ης εταιρικής χρήσεως (Ισολογισμός, 

προσάρτημα, λογαριασμός “αποτελεσμάτων χρήσεως” και πίνακας διαθέσεως 

αποτελεσμάτων) με την επ’ αυτών έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή, όπως 

καταχωρήθηκαν στο υπ’ αριθ. 427 Πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ. με ημερομηνία 

24.03.2011, εμπρόθεσμα κατετέθησαν στη Δ/νση Ανων. Εταιρ. & Πίστεως της Γεν. 

Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας (υπ’ αριθ. Πρωτ. Κ2-3153/31.03.2011) προς δημοσίευση στο ΦΕΚ (Τεύχος 

ΑΕ και ΕΠΕ) και δημοσιεύθηκαν την 30/03/2011 στο φύλλο της  ημερήσιας 

οικονομικής εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ», της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας 

«ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» και της ημερήσιας πολιτικής (τοπικής) εφημερίδας 

«ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ». 

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 19ης 

εταιρικής χρήσεως, η οποία έχει ως εξής: 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της «AS COMPANY AE  ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ  &  ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 
σύμφωνα με το άρθρου 4 παράγρ. 6-8 του Ν. 3556/2007 

και τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

•2ΧΛΜ. ΠΑΛΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ 
•ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ • 570 13 
•ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-572000 • ΦΑΞ: 2310-572074 

WWW.ASCOMPANY.GR    -    AS@ASCOMPANY.GR 

 
 
Α. OIKONOMIKA  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
To 2010 ήταν μία δύσκολη χρονιά για την εταιρία, που παρουσίασε μείωση πωλήσεων 
και κερδών, η οποία αποδίδεται στο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον που επηρέασε 
δυσμενώς το κλάδο μας. 
Το τελευταίο τρίμηνο του 2010 η εταιρία πέτυχε να ανακόψει τη μείωση του ρυθμού 
των πωλήσεων του πρώτου εννεαμήνου, από 29,5% σε 18,8% με το κλείσιμο της 
χρήσης. Στη παρελθούσα χρήση, η εταιρία μας πέτυχε την υψηλότερη αξία εξαγωγών 
από τη σύσταση της. 
 
Τα σημαντικότερα μεγέθη της εταιρείας το 2010, σε σχέση προς τα αντίστοιχα του 
2009, διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 
Αποτελέσματα σε εκατ. Ευρώ Ενοποιημένα Αποτελέσματα *  
 31/12/2010 31/12/2009 Δ  % 
Κύκλος Εργασιών 20.976 25.832 -18,8%
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
( EBIDTA ) 1.508 3.992 -62,2%
Κέρδη προ φόρων ( EBT ) 953 3.313 -71,2%
Κέρδη μετά από φόρους ( ΕΑΤ ) 346 2.125 -83,7%
Κέρδη ανά μετοχή  0,0158 0,0971 -83,7%
 
Στη χρήση 2010 η Εταιρίας πραγματοποίησε πωλήσεις 20,976 εκατ. € έναντι 25,832 
εκατ. € της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση -18,8% Η μείωση αυτή 
οφείλεται κυρίως στη μείωση τιμών πώλησης, στη προσπάθειά μας να 
ανταποκριθούμε στις νέες τάσεις των καταναλωτών για φθηνότερα παιχνίδια και στη 
μείωση του όγκου πωλήσεων, λογω πτώσης της ζήτησης στο κλάδο μας. 
 
Η μείωση των κερδών προ φόρων της χρήσης 2010 ανήλθε σε -2,360 εκατ. € έναντι 
της προηγούμενης χρήσης ενώ στα κέρδη μετά από φόρους ή μείωση ανήλθε σε –
1,779 εκατ. €. Τα κέρδη μετά από φόρους έχουν επιβαρυνθεί με την έκτακτη εισφορά 
του Ν. 3845/2010, ποσού 250.820,21 ευρώ η οποία θα καταβληθεί σε 12 ισόποσες 
δόσεις εντός του 2011 και με προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους συνολικού ποσού 
320.560,49 €. 
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Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά -59,2% και 
ανήλθαν σε 1,508. εκατ. € το 2010, έναντι 3,992 εκατ. € το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα. 
 
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους : Η μείωση της κερδοφορίας σε σχέση με τη 
περσινή χρήση οφείλεται : 
 
Α. Μείωση  Ογκου Πωλήσεων - 2.463.463
Β. Μείωση  % μικτού κέρδους - 768.245
Γ. Μείωση λειτουργικών δαπανών  + 534.764
Δ. Μείωση  χρηματοοικονομικών εξόδων  + 121.740
Ε. Αύξηση Λοιπών Εσόδων Εκμετάλλευσης  + 213.139
Στ.Μείωση αποσβέσεων + 2.206
  
Σύνολο μεταβολής στα κέρδη προ φόρων  - 2.359.860
 
Η αύξηση των λοιπών εσόδων οφείλεται στα αυξημένα κέρδη από συναλλαγματικές 
διαφορές προαγοράς δολλαρίων το 2010 ποσού 502.318,14 ευρώ που επηρέασαν 
θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης ενώ το αντίστοιχο όφελος από 
συναλλαγματικές διαφορές στη προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 72.632,52 ευρώ. 
 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις : Η κατάσταση του Τραπεζικού Δανεισμού την 31-12-2010  
διαμορφώθηκε ως εξής : 
  
 31/12/2010  31/12/2009
Δανειακά Κεφάλαια 7.204.000,00   6.289.209,07  
μείον : Χρηματικά Διαθέσιμα -3.905.610,38  -2.869.849,86

Καθαρό Χρέος 3.298.389,62   3.419.359,21  
  
Ίδια Κεφάλαια 17.657.114,28  18.308.829,91
  
Συντελεστής Μόχλευσης 18,78%  18,68%
 
 
O συντελεστής μόχλευσης παρέμεινε στα ίδια με τα περσινά επίπεδα και παρέμεινε σε 
χαμηλά επίπεδα πράγμα που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. 
 
Κεφάλαιο Κίνησης : Τα συγκριτικά στοιχεία για το κεφάλαιο κίνησης 
διαμορφώθηκαν ως εξής : 
 31-12-2010  31-12-2009

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 23.006.756,27 22.534.116,39
μείον : Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις -  6.522.735,83 -  6.606.1187,97
Κεφάλαιο Κίνησης  16.484.020,44 15.927.928,42  
 
% σε πωλήσεις 78,58.% 61,66%
 
Τα αποθέματα της εταιρείας ανήλθαν σε 5,605 εκατ. ευρώ έναντι  5,416 εκατ. ευρώ 
της προηγούμενης χρήσης και αντιπροσωπεύουν το 17,9% του συνολικού 
Ενεργητικού έναντι 17,5% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εταιρία έχει 
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επανασχεδιάσει τις αγορές εμπορευμάτων λαμβάνοντας υπόψη τα νέα οικονομικά 
δεδομένα, προκειμένου να μειώσει το ύψος των αποθεμάτων στο επίπεδο των 4,500 
εκ. ευρώ. 
 
Kέρδη ανα μετοχή : Τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας ανήλθαν σε 1,58 λεπτά 
έναντι 9,71 της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας μείωση – 83,7%. 
 
Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες :Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της εταιρίας σε 
ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν ως εξής : 
 
α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης  
  Ενοποιημένα 

2010 
Ενοποιημένα 

2009 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 73,83% 72,67%

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων 129,09% 144,15%
Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό 222,65% 222,45%
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

352,72% 300,58%

 
 
β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και 
Αποδοτικότητας    
  Ενοποιημένα 

2010 
Ενοποιημένα 

2009 
EBITDA/Κύκλος Εργασιών 7,16% 15,45%
Μικτά αποτελέσματα/Πωλήσεις 47,07% 50,73%
Πωλήσεις/Ίδια Κεφάλαια 119,45% 141,09%

 
 
Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη τρέχουσα χρήση παρατίθενται 
παρακάτω. 
 
Α. Την 31-12-2009 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση  με απορρόφηση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 68 έως 78 του Κ.Ν. 2190/1920, της θυγατρικής «ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» στην οποία η AS κατείχε ποσοστό 100% . Από την απορρόφηση της 
θυγατρικής προέκυψε αρνητική διαφορά -285.140,93 €, που αφορά τη διαφορά μεταξύ 
της αξίας κτήσεως και των ιδίων κεφαλαίων της απορροφούμενης θυγατρικής. 
 
Β. Η εταιρία, σύμφωνα με το Ν. 3845/2010 που ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια της 
Βουλής, επιβάρυνε τα μετά από φόρους αποτέλεσματα με το ποσό των 250.820,21 €. 
Επίσης τα αποτελέσματα μετά από φόρους έχουν επιβαρυνθεί με το εκκαθαριστικό 
σημείωμα περαίωσης ν. 3888/210 για το ποσό φόρου 8.023,33 που αφορά στην 
θυγατρική «ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», για τη χρήση μέχρι 31-12-2009. 
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Γ. Την 1-11-2010 εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρίας στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης 
200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση εργοδοτικών εισφορών, για τη 
διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και εργοδότες 
ιδιωτικού τομέα», για επιχορήγηση 32 εργαζομένων. Το συνολικο όφελος που θα 
προκύψει για την εταιρία το 2011 θα ανέλθει σε 120.000 ευρώ περίπου. 
 
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
Την 29η  Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
που αποφάσισε: α) την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2009 β) την έγκριση 
διανομής κερδών της χρήσης 2009 γ) την απαλλαγή των μελών Δ.Σ και των ελεγκτών 
από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009 δ) τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2010 από την ελεγκτική εταιρεία BAKER 
TILLY HELLAS AE και ε) τη έγκριση διανομής μερίσματος 0,05 ανα μετοχή. 
 
Την 17η Δεκεμβρίου 2010 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας 
ενέκρινε την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας για το επενδυτικό σχέδιο που 
αφορά στον εκσυγχρονισμό μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, 
συνολικού ποσού 278.200 ευρώ, από τα κέρδη σε νέο. Για το λόγο αυτό η Γ.Σ 
ενέκρινε το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, στο πλαίσιο υπαγωγής της 
επένδυσης στις διατάξεις του ν. 3299/2004. 
 
Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά και λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδεχομένως παρουσιαστούν. Προβαίνει  δε σε 
επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση τους. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρία προκειμένου να μειώσει τον πιστωτικό της κίνδυνο, συνεργάζεται με την 
Ασφαλιστική Εταιρία Πιστώσεων Euler Hermes Emporiki και ασφαλίζει τις 
απαιτήσεις της, στο μέτρο που η ως άνω ασφαλιστική εταιρία αποδέχεται την 
ασφαλιστική τους κάλυψη. 
Oι επισφάλειες πελατών τα τελευταία 7 χρόνια είναι χαμηλότερες από 0,50% επι του 
τζίρου της εταιρίας. 
 
Το Δεκέμβριο του 2010, ο πελάτης «ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης αίτηση για άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της, 
κατ’ άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα. Ο συγκεκριμένος πελάτης οφείλει στην εταιρία, 
με ημερομηνία 31.12.2010, το ποσό των 1.352.782,45 €. Σύμφωνα με την ως άνω 
αίτησή του, η επιχείρησή του καθίσταται βιώσιμη σε περίπτωση μείωσης των 
υποχρεώσεών της προς τους προμηθευτές της κατά ποσοστό 20%. Η αίτηση έγινε 
δεκτή με την υπ’ αριθ. 3378/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, που διέταξε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής και έταξε 
προθεσμία τεσσάρων μηνών για την διεκπεραίωση του έργου της διαμεσολάβησης. 
Με βάση τα ως άνω δεδομένα τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης έχουν 
επιβαρυνθεί με πρόβλεψη 270.556,49 €, για ζημία που ενδεχομένως προκύψει από την 
μερική εξόφληση της απαίτησης που διατηρεί η εταιρία κατά της «ΚΟΥΚΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ».  
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Ως εκ περισσού αναφέρεται ότι η εταιρία θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την 
κατά το δυνατό μεγαλύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεών της, λαμβάνοντας υπόψη 
και αξιολογώντας τα δεδομένα κατά περίπτωση 
 
Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά σε ευρώ και υπόκειται σε 
κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά 
προϊόντα προκειμένου να μειώσει την έκθεσή της στον κίνδυνο μεταβολής των 
επιτοκίων, κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. 
Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από 
πιθανή μεταβολή των επιτοκίων, το μέσο κόστος δανεισμού την 31-12-2010 ανήλθε 
σε 2,17%. To μέγιστο ύψος του τραπεζικού δανεισμού στη διάρκεια της χρήσης, 
ανήλθε σε 8.204 εκατ. Ευρώ, ενώ το χαμηλότερο σε 7.204 εκατ. ευρώ. Η πιθανή 
επίπτωση από τη μεταβολή του χρηματοοικονομικού κόστους κατά + 1,0% θα 
επιδράσει θετικά/αρνητικά κατά 75 χιλιάδες ευρώ στο οικονομικό αποτέλεσμα. 
 
Η Εταιρεία για τις μελλοντικές της υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αντισταθμίζει τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει, μέσω τεχνικών διαχείρισης π.χ. 
προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος. 
Η  Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι δεν αναμένεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς την οικονομική θέση του ομίλου. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, 
γεγονός που πηγάζει: α) από τις καλές ταμειακές ροές της, β) από την υψηλή 
πιστοληπτική ικανότητα που έχει από τους τραπεζικούς οργανισμούς και γ) από τα 
χρηματοοικονομικά της περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εμφανιζόμενη αξία στις 
οικονομικές καταστάσεις, δεν αποκλίνει από την εύλογη αξία αυτών. 
 
Λοιποί Κίνδυνοι 
Η ζήτηση των προϊόντων του Ομίλου επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες όπως η 
οικονομική αβεβαιότητα, η μείωση της κατανάλωσης και η προτίμηση των 
καταναλωτών σε προϊόντα με χαμηλή τιμή πώλησης. 
Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε σχεδιασμό νέων προϊόντων 
που είναι πιο ελκυστικά στους καταναλωτές προωθώντας προϊόντα με χαμηλή λιανική 
τιμή. 
Λόγω της εποχικότητας που παρουσιάζεται στη κατηγορία των προϊόντων μας, 
απαιτείται ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και πιθανή αδυναμία 
ενδέχεται να επιβαρύνει με επιπλέον χρηματοοικονομικά έξοδα τα αποτελέσματα της 
εταιρείας. Μεγάλο μέρος των προϊόντων που διαθέτουμε, έχουν προέλευση τη Κίνα 
και τυχόν γεγονότα που θα εμποδίσουν τις εισαγωγές, θα επιδράσουν αρνητικά τόσο 
στο κεφάλαιο κίνησης όσο και στην ομαλή τροφοδοσία των πελατών μας. Παρότι οι 
τιμές αγοράς των προϊόντων από την αγορά της Κίνας παρουσιάζουν αυξητικές 
τάσεις, η εταιρία μας μέσα από οικονομίες κλίμακος και ορθολογισμό των 
παραγγελιών προσπαθεί να συγκρατήσει το κόστος αγοράς 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εμπορικών της 
εργασιών. Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων είναι επαρκείς. 
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Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
Το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, οι 
καταναλωτικές δαπάνες συρρικνώνονται, πράγμα που επηρεάζει σε ένα βαθμό και το 
κλάδο του παιδικού παιχνιδιού. Υπό τις παρούσες συνθήκες είναι δύσκολο να κάνουμε 
προβλέψεις για την πορεία των μεγεθών του 2011, αφού η εταιρία μας έχει να 
αντιμετωπίσει, τόσο τη πτώση της ζήτησης όσο και το κίνδυνο επισφαλειών, γεγονός 
που μας έχει αναγκάσει να μειώσουμε τα πιστωτικά όρια των πελατών μας. 
 
Η εταιρεία μας έχει αναθεωρήσει την στρατηγική της και έχει επικεντρωθεί : 

• Στην αύξηση των εξαγωγών της, οι οποίες το 2010 ανήλθαν σε 1.610.900 € 
έναντι 693.971 € στη προηγούμενη χρήση 2009. Η ενδυνάμωση των εξαγωγών 
αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρίας σε ένα γενικότερο πλαίσιο  
ανάπτυξής της εκτός Ελλάδος. 

• Στη συγκράτηση του κόστους σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας. 
• Στην προώθηση προϊόντων χαμηλού κόστους τα οποία θα είναι πιο προσιτά 

στον καταναλωτή. 
• Στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και τη βελτίωση των ταμειακών ροών 

που αποτελεί βασική  προτεραιότητα για το  2011. 
• Στην αναδιάθρωση της λειτουργίας των λιανικών σημείων πώλησης και 

αξιολόγηση τους από μηδενική βάση. 
• Σε επιλεγμένες επενδύσεις που θα αποτελούν πραγματικές ευκαιρίες και θα 

εξασφαλίζουν υψηλή προστιθέμενη αξία. 
Οσον αφορά στον κλάδο των καταστημάτων λιανικής, το 2010 οι πωλήσεις ανήλθαν 
σε 1,562 εκ ευρώ έναντι 1,245 εκ ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας  
αύξηση + 25,46%. Στο τέλος του 2010 η IDEXE είχε παρουσία σε 11 καταστήματα 
στην Ελλάδα : 5 εταιρικά καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα, 6 καταστήματα 
Franchise σε Λάρισα, Τρίκαλα, Κοζάνη, Δράμα, Κιλκίς και 2 καταστήματα shop in 
shop σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Το 1ο τρίμηνο του 2011 αναμένεται η έναρξη 1 
νέου εταιρικού καταστήματος στη Θεσσαλονίκη και 1 νέου καταστήματος franchise 
στην περιοχή της Πτολεμαϊδας. 

 
Έχοντας στόχο τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των ευκαιριών που παρουσιάζει η 
αγορά, όσον αφορά τις μισθώσεις καταστημάτων, η εταιρία προχώρησε στο τέλος 
Ιανουαρίου 2011 στη λύση της μίσθωσης ενός καταστήματος που λειτουργούσε στη 
Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει διάφορες λύσεις μίσθωσης άλλων χώρων, 
με πολύ ευνοϊκότερους όρους, η υλοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί από τη 
συνεκτίμηση όλων των κρίσιμων παραγόντων, προς όφελος πάντοτε της εταιρίας. Στο 
τέλος Ιανουαρίου έπαυσε τη λειτουργία του και ένα εκ των δύο καταστημάτων shop in 
shop στη Θεσσαλονίκη, λόγω παύσης λειτουργίας της επιχείρησης που το 
φιλοξενούσε. Και στην περίπτωση αυτή εξετάζονται νέες συνεργασίες. 
 
Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξο για την 
πορεία του δικτύου λιανικής κατά το 2011, αφού παρά τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία και την έκδηλη ψυχολογική πίεση των καταναλωτών, εμφάνισε ενθαρυντικά 
στοιχεία, ειδικότερα κατά το 2ο εξάμηνο του 2010. Παρακολουθώντας συνεχώς τις 
κινήσεις της αγοράς και αναδιαμορφώνοντας τη στρατηγική του δικτύου σύμφωνα με 
τις νέες συνθήκες, η εταιρεία στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεων, κυρίως μέσω της 
εδραίωσης του εμπορικού σήματος των καταστημάτων και της διεύρυνσης του 
πελατολογίου της. 
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Η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου με την έναρξη λειτουργίας νέων καταστημάτων 
αποτελεί επίσης στοιχείο μέγιστης σημασίας και προτεραιότητα για την εταιρεία, αφού 
αναμένονται ευκαιρίες στην αγορά σε ότι αφορά στη δυνατότητα ενοικίασης 
καταστημάτων σε εμπορικά σημεία, με ευνοϊκές τιμές. Έχει διαμορφωθεί μία 
ξεκάθαρη στρατηγική που εστιάζει στην ανάδειξη του εξαιρετικού συνδυασμού 
ποιότητας-τιμής των προϊόντων μας, ως των πλέον ισχυρών ανταγωνιστικών μας 
πλεονεκτημάτων, τα οποία έχουν ήδη εδραιώσει τα καταστήματά μας στη συνείδηση 
των καταναλωτών. 
 
Η εταιρεία έχει προβεί σε προαγορές συναλλάγματος $ 7,5 εκ. μέχρι την 31-12-2010. 
Το κέρδος που έχει προκύψει για την εταιρεία θα συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα 
της χρήσης  2011 και ανέρχεται σε 254.718,57 ευρώ. 
 
Ε. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η Διοίκηση της Εταιρείας, θα προτείνει προς την 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος 
προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητα της για χρηματοδότηση των αναγκών της σε 
κεφάλαιο κίνησης. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την τροποποίηση του καταστατικού όσον 
αφορά στο ποσοστό των μετόχων που απαιτείται για τη μη καταβολή μερίσματος. 
 
ΣΤ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Ι.  Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πρακτικές, με στόχο τη 
λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό και 
τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της εταιρίας και όλων όσοι συνδέονται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη λειτουργία της. 
 
II.  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Το Δ.Σ. αποφάσισε αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες 
(εφεξής χάριν συντομίας «Κώδικας»), με κάποιες αποκλίσεις που συνάδουν προς τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρίας και καθιστούν τη διοίκησή της πιο ευέλικτη και 
λειτουργική. Οι αποκλίσεις αυτές αναγράφονται κατωτέρω. Ο υιοθετούμενος Κώδικας 
βρίσκεται στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf Η εταιρία δύναται 
να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 
που εφαρμόζει, ώστε να υπηρετούνται οι αρχές τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
 
ΙΙΙ.  Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης – Αιτιολόγηση.  
 
Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
• Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συστήσει επιτροπές που να προΐστανται στη 
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και να 
προετοιμάζουν προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά στις αμοιβές 
των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. Η Εταιρία ακολουθεί 
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πολιτική αμοιβών που προσαρμόζεται στις εκάστοτε κρατούσες συνθήκες, τόσο της 
ίδιας όσο και γενικότερα της αγοράς και οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. εγκρίνονται 
από τη Γενική Συνέλευση. 
 
Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
• Το Δ.Σ. αποτελείται, σύμφωνα με το καταστατικό, από 5 έως 7 μέλη. Το ισχύον Δ.Σ. 
αποτελείται από έξι (6) μέλη. Εκ των μελών του, το 50%, ήτοι 3 μέλη είναι 
εκτελεστικά και το 50% (3 μέλη) μη εκτελεστικά. Το σχήμα αυτό έχει αποδειχθεί στην 
πράξη επαρκές, ευέλικτο και αποτελεσματικό στη λειτουργία του.  
 
Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ 
• Μολονότι ο Πρόεδρος του ΔΣ ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος 
Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο, 
προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά εκτελεστικό (εξαίρεση από την 
υποχρέωση εξήγησης μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι). 
 
Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
• Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Διοικητικών Συμβουλίων εισηγμένων 
εταιριών στα οποία μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ., δεδομένου ότι τα μέλη 
δύνανται να αφιερώσουν και αφιερώνουν τον αναγκαίο και επαρκή χρόνο στη 
συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και στην ενημέρωσή τους για τα θέματα που αφορούν στην 
εταιρία και άπτονται των καθηκόντων τους. 
• Δεν απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό εκτελεστικού 
του μέλους ως μη εκτελεστικού σε εταιρία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη, 
διότι δεν κρίνεται κρίσιμη για τα συμφέροντα της εταιρίας. 
 
Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
• Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, 
καθώς λόγω του μεγέθους, της δομής και του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας, η 
υποβολή και ανάδειξη υποψηφιοτήτων μέσω του Δ.Σ. και της Γ.Σ. κρίνεται στην 
παρούσα φάση επαρκής. 
 
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 
• Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο 
πρόγραμμα δράσης, δεδομένου ότι η σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου λαμβάνει χώρα, όποτε απαιτείται, γρήγορα και χωρίς να παρατηρούνται 
δυσλειτουργίες. Η δράση του δε είναι συνεχής και συνεχώς προσαρμοζόμενη. 
• Το ΔΣ δεν υποστηρίζεται από κάποιον ανώτατο υπάλληλο ως εταιρικό Γραμματέα. 
Τόσο στον Πρόεδρο όσο και σε όλα τα μέλη του ΔΣ παρέχεται πλήρης γραμματειακή 
και όποια άλλη υποστηρικτική κάλυψη, από το έμπειρο γραμματειακό δυναμικό της 
εταιρίας, με τη συνδρομή κατά περίπτωση άλλων στελεχών, όποτε αυτό κριθεί κατά 
περίπτωση αναγκαίο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το ΔΣ και οι μέτοχοι έχουν στη διάθεσή 
τους όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες. 
• Ο Πρόεδρος δεν έχει σε τακτική βάση συναντήσεις με τα μη εκτελεστικά μέλη, 
χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, για να συζητά την επίδοση και τις 
αμοιβές των τελευταίων, και άλλα σχετικά ζητήματα. Όλα τα σχετικά θέματα 
συζητούνται παρουσία όλων των μελών. 
• Δεν υπάρχουν προγράμματα εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε διαρκής επαγγελματική επιμόρφωση για τα υπόλοιπα 
μέλη. Αυτό διότι τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε πρόσωπα με 
συγκεκριμένες και στοχευμένες ικανότητες και εμπειρία, ώστε να μπορούν να 
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συνδράμουν, το καθένα με βάση τις ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν, στην ευόδωση 
των σκοπών της εταιρίας. 
• Οι απαιτούμενοι επαρκείς πόροι για την πρόσληψη συμβούλων (ανεξάρτητων, 
εξωτερικών), εάν και όποτε αυτοί απαιτούνται, εγκρίνονται από το Δ.Σ. της εταιρίας. 
 
Αξιολόγηση του Δ.Σ. 
• Δεν υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του 
Δ.Σ. και των επιτροπών του ανά διετία. Ωσαύτως το Δ.Σ. δεν αξιολογεί την επίδοση 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία 
προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η σχετική πρόβλεψη 
κρίνεται ως μη αναγκαία, δεδομένου ότι το Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του 
Προέδρου του, αξιολογούνται στην πράξη συνεχώς και λαμβάνουν κάθε μέριμνα για 
την άρση των διαπιστούμενων αδυναμιών.   
• Τα τακτικά και μη εκτελεστικά μέλη δεν συνέρχονται χωρίς την παρουσία 
εκτελεστικών μελών, προκειμένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών μελών 
και να καθορίζονται οι αμοιβές τους. 
• Δεδομένων των παραπάνω, το Δ.Σ. δεν συμπεριλαμβάνει στην ετήσια δήλωση 
εταιρικής διακυβέρνησης συνοπτική  περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης του 
ιδίου και των επιτροπών του. 
 
Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
• Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου δεν αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τα μέλη της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν 
υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρίας. Ο υπεύθυνος 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται από την Ελεγκτική Επιτροπή. Ο 
επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου διορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και εμπειρία. 
• Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δεν προβαίνει σε τριμηνιαίες εκθέσεις αλλά σε 
ετήσιες, οι οποίες μελετούνται και αξιολογούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή. 
• Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου διότι η Ελεγκτική Επιτροπή μελετά και εκφράζει την άποψή της 
για την Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας. 
 
Ελεγκτική Επιτροπή 
• Η ελεγκτική επιτροπή δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως 
• Δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, 
καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ως άνω επιτροπής, 
προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείμενες διατάξεις 
• Δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ μέρους της χρήση 
υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι 
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία των μελών αυτής διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική λειτουργία της 
 
Αμοιβές 
• Οι αμοιβές όλων των μελών του Δ.Σ., εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, και η 
μορφή αυτών, εγκρίνονται από τη Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ., κατά το 
καταστατικό της εταιρίας και τον Κ.Ν. 2190/1920. Ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος 
των αμοιβών, είναι προσαρμοσμένα στις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές 
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συνθήκες, τόσο της ίδιας της εταιρίας, όσο και τις γενικότερες, εσωτερικές και 
διεθνείς. Δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη 
εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείμενο 
τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, δεν υφίστανται ρυθμίσεις για τα καθήκοντά 
της και δεν περιγράφεται το έργο της στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. 
Προσώρας η σύσταση αυτής της επιτροπής κρίνεται μη αναγκαία. 
 
Γενική Συνέλευση 
• Δεν αναρτάται περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στον 
ιστότοπο της εταιρίας. Αναρτάται όμως εντός 15 ημερών από τη Γενική Συνέλευση, η 
σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο Δελτίο του ΧΑ, με όλα τα κρίσιμα 
στοιχεία περί των αποφάσεων που ελήφθησαν. Πέραν τούτου, κατά το άρθρο 32 του 
Κ.Ν. 2190/1920, εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο δημοσιεύουν στην 
ιστοσελίδα τους, με ευθύνη του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής 
συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών 
για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που 
εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον 
αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών. Η ως άνω 
πληροφόρηση κρίνεται επαρκής προς το σκοπό ενημέρωσης των μετόχων και του 
επενδυτικού κοινού.  
 
IV.  Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας σχετικά με τη διαδικασία 
σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Εσωτερικός Έλεγχος 
 
Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε 
εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της 
εταιρίας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 
των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 
τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Στις αρμοδιότητές 
του περιλαμβάνονται η παρακολούθηση της οικονομικής πληροφόρησης, η 
αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού 
ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες 
πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία. 
Σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων, γίνεται λόγος ανωτέρω, στο 
Κεφάλαιο Γ’ της παρούσης εκθέσεως του Δ.Σ. 
 
V.  Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων και τις βασικές εξουσίες της καθώς και περιγραφή των 
δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησης τους 
 
Τρόπος λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης 
Το Δ.Σ. διασφαλίζει την προσεκτική προετοιμασία και την ομαλή διεξαγωγή της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στο πλαίσιο αυτό διευκολύνει την αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι μπορούν ευχερώς να ενημερωθούν 
για τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των δικαιωμάτων τους. 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το βήμα όπου παρέχεται κάθε προβλεπόμενη 
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πληροφορία και διευκρίνιση, στο πλαίσιο ουσιαστικού διαλόγου Διοίκησης και 
μετόχων. Η εταιρία αναρτά στον ιστότοπο της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με: 
• την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, 
• τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, 
καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να 
ασκηθούν, 
• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και 
τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου, 
• την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων 
σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών 
εγγράφων, 
• τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα 
βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών), και 
• το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία 
της σύγκλησης. 
 
Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ο Αντιπρόεδρος, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός ελεγκτής παρίστανται 
στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και 
ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί 
ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής 
Συνέλευσης θα διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους 
και την κατά το δυνατό πληρέστερη απάντηση αυτών. 
 
Βασικές εξουσίες Γενικής Συνέλευσης 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποτελεί το ανώτατο όργανο της 
εταιρίας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της εταιρίας. Οι 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους και απόντες ή 
διαφωνούντες. 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι αποκλειστικά αρμόδια να 
αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 
του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναγράφονται στην 
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.   
 
Δικαιώματα μετόχων και τρόποι άσκησης τους 
Στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε 
μέτοχος που εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο 
τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν 
προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση ανάλογης 
διαδικασίας. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 
μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει 
νόμιμα. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και το καταστατικό της εταιρίας. 
 
VI.  Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
προς όφελος της εταιρίας και όλων των μετόχων της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή 
της εταιρικής στρατηγικής και τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της μειοψηφίας και των αλλοδαπών. Είναι αρμόδιο να 
αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στην Εταιρία, πλην αυτών για τα οποία από 
τον Νόμο ή από το Καταστατικό, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) 
τουλάχιστον έως επτά (7) κατ’ ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται 
και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την 
άσκηση των εξουσιών αυτού, ως μέλους του Δ.Σ. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για 
θητεία τριών (3) ετών.  
Το σημερινό Δ.Σ. αποτελείται από 3 εκτελεστικά και 3 μη εκτελεστικά μέλη. Από τα 
μη εκτελεστικά μέλη τα 2 είναι ανεξάρτητα, πληρώντας τις προϋποθέσεις που θέτει ο 
Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.  
Ακολουθεί Κατάλογος με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κων/νου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος. 
2. Αναστασία Ανδρεάδου συζ. Ευστρατίου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 
Αντιπρόεδρος 
3. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  
4. Κωνσταντίνος Ριζόπουλος του Πλάτωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
του Δ.Σ. 
5. Μόρφης Βασιλακέρης του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του 
Δ.Σ. 
6. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη , μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
Η θητεία του ως άνω Δ.Σ., η οποία ξεκίνησε την 29.6.2009, λήγει την 28.6.2012.  
 
Ακολουθεί περιγραφή των βασικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Δ.Σ. και 
Διευθύνοντα Συμβούλου: 
• Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκαλεί το Δ.Σ., διασφαλίζει την 
καλή οργάνωση των εργασιών του και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του.  
• Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρία. 
• Ασκεί όλες τις εξουσίες που ανήκουν στο Δ.Σ. από το καταστατικό και το Νόμο, 
δυνάμενος να εκχωρεί αρμοδιότητες σε άλλο μέλος με πληρεξούσιο. 
Ως Διευθύνων Σύμβουλος παρακολουθεί την υλοποίηση των στόχων και διαχειρίζεται 
τις καθημερινές υποθέσεις της Εταιρίας, πάντοτε σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ., διασφαλίζοντας την εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργίας της Εταιρίας. 
 
Τρόπος λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή στην έδρα του 
υποκαταστήματος που διατηρεί η εταιρία στην Αθήνα ή τον Πειραιά, είτε οπουδήποτε 
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του 
Καταστατικού. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή όποτε το 
ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3α του κ.ν. 
2190/1920 και τις ειδικότερες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. 
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθορίζει τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που 
λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή/και 
εκπροσωπούνται, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, 
συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, με 
την εξαίρεση εκείνων που ασκούνται συλλογικά, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, 
μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως 
στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της παραπάνω ανάθεσης. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι 
παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία 
περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας 
παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται 
αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες 
προβλέπεται στο Καταστατικό ή στο Νόμο αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η 
λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε 
σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο 
διαθέτει δύο (2) ψήφους. 
Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να 
αντιπροσωπευτεί από άλλο σύμβουλο, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα 
μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους. 
 
VII. Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της 
Ελεγκτικής Επιτροπής 
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 κάθε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρία 
(«δημοσίου ενδιαφέροντος» σύμφωνα με το νόμο) οφείλει να έχει Ελεγκτική Επιτροπή 
απαρτιζόμενη από 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο τουλάχιστον μη 
εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η Ελεγκτική Επιτροπή 
της Εταιρίας απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
α) Κωνσταντίνο Ριζόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 
β) Μόρφη Βασιλακέρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 
γ) Θεόφιλο Μεχτερίδη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
 
Η διάρκεια της θητείας των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής. Η 
ανανέωση της θητείας ή η τροποποίηση της σύνθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής 
γίνεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η Ελεγκτική 
Επιτροπή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου από την 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Συνεδριάζει σε περιοδικά διαστήματα και στις 
συνεδριάσεις αξιολογούνται και αξιοποιούνται τα ευρήματα του ελεγκτικού έργου των 
οργάνων των εποπτικών αρχών και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Η Ελεγκτική 
Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός 
του, από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ασκεί χρέη Προέδρου. Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου. 
 
Ζ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
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Δομή του Ομίλου - Μητρική Εταιρεία: 
Η AS Company είναι Ελληνική Ανώνυμη Εμπορική - Βιομηχανική Εταιρεία 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Παιχνιδιών, με έδρα τον Δήμο Ωραιοκάστρου στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης υπόκειται στο κωδ. Ν. 2190/1920 περί Ανώνυμων 
Εταιρειών και ιδρύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1990 (ΦΕΚ 4222/03.12.1990). Η Εταιρεία 
είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση 
Α.Ε. και Πίστεως με Αριθμό Μητρώου 22949/06/Β/90/107. Το site της είναι 
www.ascompany.gr και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  
 
Η. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις 
θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά 
στελέχη. Τα έσοδα και τα έξοδα, οι συναλλαγές με τα μέλη της Διοίκησης και τα 
Διευθυντικά στελέχη για το διάστημα 1.1 έως 31.12.2010 καθώς και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 31.12.2010 αναλύονται στον παρακάτω 
πίνακα : 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α)  Έσοδα 0
β)  Έξοδα 0
γ)  Απαιτήσεις 0
δ)  Υποχρεώσεις 0
ε)  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 
της Διοίκησης 703.314,66

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
Διοίκησης 0

ζ)  Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
Διοίκησης 0

 
 
Θ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ( άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007) 
 
Με τον Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α’/30.4.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την 
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», προσαρμόστηκε το 
Εθνικό Δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση 
των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες 
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 
αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 
390/38/31.12.2004). Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4 του νόμου 3556/2007, το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 
σχετικές πληροφορίες της παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, οι οποίες 
ενσωματώνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου 
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Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 8.313.146 ευρώ, 
διαιρούμενο σε 21.876.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,38 € η 
κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 3507/07.06.2001). Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
Τα δικαιώματα των μετόχων της εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι 
ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλημένη αξία της 
μετοχής. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και κάθε μετοχή 
ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το 
Καταστατικό της Εταιρείας. Ειδικότερα: 
• Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής 
επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, 
υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων 
στα πρακτικά και ψήφου. 
 
• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της 
εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά από 
αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού διανέμεται ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση 
πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 
Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την 
Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων 
μερίσματος. Ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται από την 
Εταιρεία μέσω των μέσων ενημέρωσης που προβλέπονται στο Ν.3556/2007 και τις 
οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το δικαίωμα είσπραξης του 
μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την 
παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή 
του η Γενική Συνέλευση. 
• Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της 
απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη 
Γενική Συνέλευση. 
• Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με 
μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών. 
• Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων 
των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά 
τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Η ευθύνη των μετόχων της εταιρείας περιορίζεται στην 
ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν 
υπήρξε μεταβολή στη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 
Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν 
υφίστανται εκ του καταστατικού της εταιρείας περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, 
δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άϋλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών. 
- Δεν υπήρξε μεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης. 
 
 
 
γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 
11 του Ν. 3556/2007 
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Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 
μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας παρατίθενται 
στον κάτωθι πίνακα. 

Ονοματεπώνυμο μετόχου Ποσοστό 
συμμετοχής 

1. Ανδρεάδης Ευστράτιος 30,91% 
2. Ανδρεάδου Αναστασία 28,64% 
3. SYCOMORE TWENTY 8,27% 
 
Δεν υπήρξαν μεταβολές από την ημερομηνία αναφοράς 31.12.2010 μέχρι σήμερα 
σχετικά με τους μετόχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, 
ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας. 
 
δ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή αυτών 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 
δικαιώματα ελέγχου. 
Δεν υπήρξε μεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης. 
 
ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος 
ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 
Δεν υπήρξε μεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης. 
 
στ. Συμφωνίες μετόχων γνωστές στην Εταιρεία, που συνεπάγονται περιορισμούς 
στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου 
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι 
οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση 
των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 
Δεν υπήρξε μεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης. 
 
ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης 
καταστατικού 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την 
αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των 
διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Με το από 29/6/2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκλέχθηκε νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7 Ιουλίου 2009. Αρ. 
φύλλου 7919. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν 
δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας. Η θητεία του ορίστηκε έως 
29/6/2012. 
 
Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων ή για την 
αγορά ιδίων μετοχών 
1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/1920 και 
σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού της, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 
2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων 
μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων 
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(2/3) του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, και σύμφωνα με το άρθρο 5 
του Καταστατικού της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 
ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε 
στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω 
εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική 
Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 
ανανέωση. Τέτοια απόφαση δεν έχει ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης 
αγοράς μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. 
 
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που 
μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των 
υφιστάμενων μετοχών, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς 
μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Δεν έχει 
ληφθεί τέτοια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 
3) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 
2190/1920, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες μπορούν, με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με 
σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους και με τους ειδικότερους όρους 
και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν έχει 
ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών ανέρχεται σε 21.876.700 μετοχές. 
Δεν υπήρξε μεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης. 
 
θ. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα 
των συμφωνιών αυτών 
Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 
 
ι. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτερα διευθυντικά 
στελέχη της Εταιρείας περί αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης ή λήξης για 
οποιοδήποτε λόγο 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με 
το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε 
περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή 
της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
Δεν υπήρξε μεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης. 
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Θ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα άξια 
αναφοράς που να έχουν συμβεί μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 
καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 
 

Θεσσαλονίκη, 24 Μαρτίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 

 

Βεβαίωση Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή 
 

ΙΙ.  ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  ‘‘AS COMPANY AE 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ’’ 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «AS COMPANY 
AE» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 
Δεκεμβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και την περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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 εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης 
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. 
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Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών 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. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση 
εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται 
στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, 
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
          Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
          Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ 
          Μεσογείων396, Αγία Παρασκευή 
          153 41 Αθήνα  ΑΜ  ΣΟΕΛ   148 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Ευάγγ. Ν. Παγώνης 
ΑΜ  ΣΟΕΛ  14211 

 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

της 19ης εταιρικής χρήσεως άνευ ουδεμίας τροποποιήσεως. 

 

Θέμα 2ο: Απόφαση περί διανομής των κερδών της χρήσης 2010. 
 

Το λόγο έλαβε ο κ. Παπασπύρου, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας, ο οποίος 

προέβη σε συνοπτική αναφορά ως προς τα οικονομικά αποτέλεσμα και προτείνει τη 

μη διανομή μερίσματος, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρείας για 

χρηματοδότηση των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης. 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει τη 

μη διανομή μερίσματος, προκειμένου να επιτευχθεί η ενίσχυση της ρευστότητας της 

Εταιρείας για χρηματοδότηση των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης. 
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Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για 
τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 
 

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και κατόπιν σχετικής 

προτάσεως του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με 

ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 

19ης εταιρικής χρήσεως. 

 

Θέμα 4ο: Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την 
οικονομική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής των. 
 

Ο Πρόεδρος προτείνει για την επόμενη χρήση του έτους 2011 την εκλογή των 

παρακάτω ορκωτών ελεγκτών της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία 

«BAKER TILLY HELLAS AE», που εδρεύει στην Αθήνα,  Μεσογείων 396, Αγία 

Παρασκευή, ΤΚ 153 41 Αθήνα:  

Τακτικός: 

………… 

Αναπληρωματικός: 

…… 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει επίσης, η αμοιβή των ελεγκτών να καθορισθεί για την χρήση 

2011 στο ποσό των ….. Ευρώ για τον ετήσιο Τακτικό έλεγχο των Οικονομικών 

Καταστάσεων της Εταιρίας, στο ποσό των … Ευρώ για τον έλεγχο των εξαμηνιαίων 

Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2011, και στο ποσό των … Ευρώ 

ανά τρίμηνο για την προσαρμογή των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΠ, 

συνολικώς δηλ. στο ποσό των … Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., τόσο για τον τακτικό, όσο και 

για τον αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αναπληρώσει τον τακτικό στο έργο του. 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου για την εκλογή των 

ανωτέρω ελεγκτών, καθώς και το ποσό της αμοιβής τους. 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και καθορισμός 
αμοιβών για το έτος 2011. 
Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει προς τη Γενική Συνέλευση ότι κατά την χρήση 2010 

καταβλήθηκε στον ίδιο, Ευστράτιο Ανδρεάδη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, το ποσό των 7.340 Ευρώ μηνιαίως και εν συνόλω 88.080 Ευρώ, 
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καταβλήθηκε στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα. Αναστασία Ανδρεάδου το ποσό των 

4.402,05 Ευρώ μηνιαίως και εν συνόλω 52.824,60 Ευρώ, στα μέλη του Δ.Σ. κ. 

Κωνσταντίνο Ανδρεάδη, κ. Κων/νου Ριζόπουλου και  κ. Μόρφη Βασιλακέρη το πόσο 

των 588 Ευρώ μηνιαίως και εν συνόλω 7.056 Ευρώ έκαστος και στο μέλος  κ. 

Θεόφιλο Μεχτερίδη το πόσο των 588 Ευρώ μηνιαίως και εν συνόλω 3.528 Ευρώ. Οι 

ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την 31η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-

06-2010. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις 

καταβληθείσες αμοιβές στα ως άνω μέλη του Δ.Σ. και να προεγκρίνει την καταβολή 

αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2011, ως εξής: 

α) Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το ποσό των  7.340,00 Ευρώ μηνιαίως,  

β) Για τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. το ποσό των 4.402,05 Ευρώ μηνιαίως, 
γ) Για το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. το ποσό των 588,00 μηνιαίως και  

δ) Για τα τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. το ποσό των 588,00 Ευρώ μηνιαίως σε 

έκαστο αυτών.     

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές για την περίοδο από 

01.01.2010 έως 31.12.2010 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίνει την 

καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά την τρέχουσα χρήση, από 01.01.2011 

έως 31.12.2011 και μέχρι ανακλήσεως ή τροποποιήσεως της παρούσας αποφάσεως, 

ως εξής:  

α) στον Πρόεδρο του Δ.Σ. το ποσό των 7.340 Ευρώ μηνιαίως,  
β) στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ το ποσό των 4.402,05 Ευρώ μηνιαίως, 

γ) στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., το ποσό των 588 Ευρώ μηνιαίως και 
δ) στα τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. το ποσό των 588 Ευρώ μηνιαίως σε έκαστο 

αυτών.     

 
Θέμα 6ο:  Εκλογή νέου Δ.Σ. λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου 
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των κ.κ. μετόχων, ότι η αναγραφή του συγκεκριμένου 

θέματος στην ημερήσια διάταξη έλαβε χώρα εκ παραδρομής και δεν τίθεται προς 

συζήτηση, δεδομένου ότι η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο 

ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2009, λήγει στις 

28.6.2012.  

 
Θέμα 7ο:  Εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 37 του ν. 3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002 
 

Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τους μετόχους, ότι σύμφωνα με το άρθρο 

37 του νόμου 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
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2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων 

λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174/25.8.2008), κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος 

συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική 

Συνέλευση και αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησής της, δηλ. του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος πρέπει να έχει αποδεδειγμένη 

επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής 

Ελέγχου προβλέπονται ενδεικτικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 

3693/2008 και είναι ιδίως οι ακόλουθες: α) παρακολούθηση της διαδικασίας της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, β) παρακολούθηση της αποτελεσματικής 

λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης 

κινδύνων, καθώς και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των 

εσωτερικών ελεγκτών της εταιρίας, γ) παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και δ) επισκόπηση και 

παρακολούθηση των συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας 

και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου θεμάτων, ιδίως όσον 

αφορά στην παροχή στην ελεγχόμενη εταιρία άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο 

ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.  

 Ο Πρόεδρος εισηγείται την εκ νέου συγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής του 

άρθρου 37 του ν. 3693/2008, από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και από ένα 

(1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, το οποίο διαθέτει αποδεδειγμένα μεγάλη 

γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, όπως επιβάλλει ο νόμος. Ο 

κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο κ. Ριζόπουλος είναι πτυχιούχος οικονομικών 

επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής διαφόρων 

εταιριών, όπως Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε., ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. Μηχανική Α.Ε. Ως εκ τούτου, 

διαθέτει επαρκείς γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής, καθώς και τα απαραίτητα 

εχέγγυα για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο της 

συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου του ν. 3693/2008. Αντιστοίχως, τα μη 

εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.: ο κ. Βασιλακέρης έχει σημαντική και πολυετή εμπειρία στο 

εταιρικό δίκαιο ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος εταιριών και ο κ. Μεχτερίδης έχει 

σημαντική και πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων και του διεθνούς 

εμπορίου.   

Ως εκ τούτου, για τη συγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 37 του ν. 

3693/2008, προτείνονται τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
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α) Κωνσταντίνος Ριζόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 

β) Μόρφης Βασιλακέρης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 

γ) Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη τα 

βιογραφικά και την εμπειρία των προτεινομένων μελών του Δ.Σ., αποφάσισε 

ομόφωνα τη σύσταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η 

οποία αποτελείται από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και από ένα (1) 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του και τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου από 

τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ.: 

α) Κωνσταντίνος Ριζόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 

β) Μόρφης Βασιλακέρης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 

γ) Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

 
Θέμα 8ο:  Τροποποίηση του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρίας 
 
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος, ο οποίος προτείνει να λάβει χώρα τροποποίηση του 

άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρίας, που αφορά στη διανομή των κερδών, ώστε 

να παρέχει ακριβέστερη πληροφόρηση προς τους μετόχους, ως εξής: 

Άρθρο 32 
1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα 
πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε είδους εξόδων, κάθε ζημίας, των 
αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλη εταιρικού βάρους. 
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: 
(α) Τουλάχιστον το 1/20 αυτών αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. 
Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό ανέλθει στο 1/3 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.  
(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που 
προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η μη καταβολή μερίσματος είναι δυνατή με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967. 
(γ) Το υπόλοιπο ποσό διανέμεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του 
παρόντος καταστατικού. 
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και 
πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, το υπόλοιπο των κερδών 
που απομένει μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος και την αφαίρεση του ποσού, 
που είναι αναγκαία για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, μπορεί να διατεθεί, 
συνολικά ή μερικά, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών. 
Οι μετοχές αυτές παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμής, αντί πρόσθετου 
μερίσματος. 
4. Οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους, κατά παράβαση των διατάξεων των 
άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το 
εισέπραξαν στην εταιρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46α του ιδίου Νόμου, 
αν η  εταιρεία  αποδείξει  ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των 
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περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ`  αυτούς δεν ήταν 
σύννομες.  
 
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη τις 

διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον κ. Παπασπύρου, Οικονομικό Διευθυντή της 

Εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 32 του 

καταστατικού της εταιρίας ως εξής:  

Άρθρο 32 
1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα 
πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε είδους εξόδων, κάθε ζημίας, των 
αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλη εταιρικού βάρους. 
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: 
(α) Τουλάχιστον το 1/20 αυτών αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. 
Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό ανέλθει στο 1/3 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.  
(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που 
προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η μη καταβολή μερίσματος είναι δυνατή με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967. 
(γ) Το υπόλοιπο ποσό διανέμεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του 
παρόντος καταστατικού. 
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και 
πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, το υπόλοιπο των κερδών 
που απομένει μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος και την αφαίρεση του ποσού, 
που είναι αναγκαία για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, μπορεί να διατεθεί, 
συνολικά ή μερικά, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών. 
Οι μετοχές αυτές παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμής, αντί πρόσθετου 
μερίσματος. 
4. Οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους, κατά παράβαση των διατάξεων των 
άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το 
εισέπραξαν στην εταιρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46α του ιδίου Νόμου, 
αν η  εταιρεία  αποδείξει  ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των 
περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ`  αυτούς δεν ήταν 
σύννομες. 
 

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και την κωδικοποίησή του 

καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, εξουσιοδοτώντας προς τούτο το Δ.Σ. να προβεί σε 

κάθε δέουσα ενέργεια. 

 
Θέμα 9ο: Λοιπές ανακοινώσεις  
 
Ο κ. Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για τις μελλοντικές 

εξελίξεις και προοπτικές της εταιρίας.   


