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Ι.  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 2γ΄ του Ν. 3556/2007) 

 

Εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «AS COMPANY AE»: 

1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

και Διευθύνων Σύμβουλος , 

2. Αναστασία Ανδρεάδου του Ευστρατίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., 

3. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

υπό τις ως άνω ιδιότητές μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της «AS COMPANY AE» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως 

«Εταιρία») δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε : 

α) οι συνημμένες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1 

Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο 

αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα 

αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας. 

β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την 

εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της 

περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

 

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2012 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
  & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   
 
 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 
 ΑΔΤ  ΑΒ  691316    ΑΔΤ  ΑΗ  181790 
 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 
ΑΔΤ  Σ  758183 
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ΙΙ.  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«AS COMPANY AE» 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ  &      ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 
σύμφωνα με το άρθρου 4 παράγρ. 6-8 του Ν. 3556/2007 

και τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και του 

Καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη εταιρική χρήση 

από 01.01 έως 31.12.2011 την  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 

περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 

3556/2007, τις  Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011, τις σημειώσεις 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, ως και την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή. 

Στην παρούσα έκθεση παρατίθενται πληροφορίες της AS COMPANY AE, 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν στην ενημέρωση των μετόχων και 

του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη 

συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 

από 01.01 έως 31.12.2011, σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την 

επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης, γίνεται περιγραφή 

των προοπτικών καθώς κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων  της Εταιρείας. 

 

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δι απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής 

«ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 31-

12-2009, δεν υφίσταται η υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Α. OIKONOMIKA  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

To 2011 ήταν μία από τις πιο δύσκολες περιόδους για το ελληνικό εμπόριο και η 

εταιρεία μας παρά τη μείωση πωλήσεων, πέτυχε να βελτιώσει οριακά τα κέρδη της σε 

σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση. Η πτώση των πωλήσεων της εταιρείας μας 

κυμάνθηκε στο 15,4%. 

 

Η πτώση των πωλήσεων ήταν ιδιαίτερα εμφανής το τελευταίο τρίμηνο του 2011 που 

αποδίδεται στη πτώση της ζήτησης λόγω του ασταθούς και αβέβαιου οικονομικού 

περιβάλλοντος. 

 

Το 2011 χαρακτηρίζεται από την σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών -

18,3% σε σχέση με το 2010 αλλά από την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου 

κίνησης , γεγονός που επέδρασε θετικά στην βελτίωση ρευστότητας της εταιρείας. 

 

 Τα σημαντικότερα μεγέθη της εταιρείας το 2011, σε σχέση προς τα αντίστοιχα του 

2010, διαμορφώθηκαν ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010 Δ  % 
Πωλήσεις 17.737.939,98 20.976.334,05 -15,4%
% Mικτού Κέρδους 46,79% 47,07% 
EBIDTA 1.461.737,44 1.507.951,93 -3,1%
Κέρδη προ φόρων (ΔΛΠ ) 990.091,79 953.434,59 3,8%
Κέρδη μετά από φόρους 673.886,77 345.674,17 94,9%

 

Στη χρήση 2011 η Εταιρία πραγματοποίησε πωλήσεις 17,737 εκατ. € έναντι 20,976 

εκατ. € της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση - 15,4% Η μείωση αυτή 

οφείλεται κυρίως στη μείωση τιμών πώλησης, στη προσπάθειά μας να 

ανταποκριθούμε στις νέες τάσεις των καταναλωτών για φθηνότερα παιχνίδια και 

λιγότερο στη μείωση του όγκου πωλήσεων, λογω πτώσης της ζήτησης στο κλάδο μας. 
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Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2011 είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2010 κατά το 

ποσό των + 36,657,20 € ενώ στα κέρδη μετά από φόρους ή αύξηση  ανήλθε σε + 

328.212,60€.  Στη χρήση 2010 ο φόρος εισοδήματος είχε επιβαρυνθεί με την έκτακτη 

εισφορά του Ν. 3845/2010, ποσού 250.820,21 ευρώ.  

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά -3,1% και 

ανήλθαν σε 1,462 εκατ. € το 2011, έναντι 1,508 εκατ. € το αντίστοιχο περσινό 

διάστημα. 

 

Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους : Η μεταβολή της κερδοφορίας σε σχέση με τη 

περσινή χρήση οφείλεται : 

 

Α. Μείωση  Ογκου Πωλήσεων          - -1.524.352,17 
Β. Μείωση  % μικτού κέρδους          - -49.762,66 
Γ. Μείωση λειτουργικών δαπανών          + 1.594.020,95 
Δ. Μείωση  χρηματοοικονομικών εξόδων          + 73.390,42 
Ε. Αύξηση Λοιπών Εσόδων 
Εκμετάλλευσης          - -66.120,61 
Στ. Μείωση  Αποσβέσεων         + 9.481,27 

Σύνολο μεταβολής στα κέρδη προ φόρων 36.657,20 
 

Η διοίκηση της εταιρείας πέτυχε να αντισταθμίσει την επίδραση της μείωσης των 

πωλήσεων με την συγκράτηση των δαπανών. Επίσης τα χρηματοικονομικά έξοδα 

είναι σημαντικά μειωμένα λόγω της μείωσης των δανειακών κεφαλαίων κατά 

3.069.200,00 € σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση. 

Τραπεζικές Υποχρεώσεις : Η κατάσταση του Τραπεζικού Δανεισμού την 31-12-

2011  διαμορφώθηκε ως εξής : 

    

          31/12/2011                31/12/2010 

Δανειακά Κεφάλαια       4.134.800,00         7.204.000,00  

μείον : Χρηματικά Διαθέσιμα -4.834.018,90  -3.905.610,38

Καθαρό Χρέος/(Πλεόνασμα) (699.218,90)   3.298.389,62  

Ίδια Κεφάλαια      18.217.644,47              17.657.114,28

Συντελεστής Μόχλευσης                                -3,83%                      18,78% 

 



 

Ετήσια  Οικονομική  Έκθεση 
της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 

7

 

O συντελεστής μόχλευσης βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με τα περσινά επίπεδα 

που οφείλεται στο θετικό πλεόνασμα που πέτυχε η εταιρεία το 2011 – τα ταμιακά 

διαθέσιμα είναι υψηλότερα από το τραπεζικό δανεισμό – γεγονός που πιστοποιεί την 

υγιή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. 

 

Κεφάλαιο Κίνησης : Τα συγκριτικά στοιχεία για το κεφάλαιο κίνησης 

διαμορφώθηκαν ως εξής : 

 31-12-2011 31-12-2010
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 19.840.738,59 23.006.756,27
μείον : Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις -  7.468.259,89 -  6.522.735,83
Κεφάλαιο Κίνησης  12.372.478,70  16.484.020,44
 
% σε πωλήσεις 69,75% 78,58%
 

Τα αποθέματα της εταιρείας ανήλθαν σε 3,635. εκατ. ευρώ έναντι  5,605 εκατ. ευρώ 

της προηγούμενης χρήσης και αντιπροσωπεύουν το 13,1% του συνολικού 

Ενεργητικού έναντι 17,9% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εταιρία δίνοντας 

έμφαση στη οικονομική διαχείριση το 2011 πέτυχε σημαντική μείωση των 

αποθεμάτων γεγονός που βελτίωσε τη καθαρή ταμιακή θέση της εταιρείας από 

λειτουργικές δραστηριότητες. Το σύνολο εισροών/( εκροών ) από λειτουργικές 

δραστηριότητες ανήλθε το 2011 σε 4.048.795,08 ευρώ έναντι 1.384.954,80 ευρώ την 

αντίστοιχη περσινή χρήση. 

 

Kέρδη ανα μετοχή : Τα κέρδη ανα μετοχή της εταιρείας ανήλθαν σε 0,0308 λεπτά 

έναντι 0,0158 της αντίστοιχης περσυνής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 94,9%. 

 

Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες :Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της εταιρίας σε 

ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν ως εξής : 

α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης  

  2011 2010 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 71,36% 73,83%
Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων 190,63% 129,09%
Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό 239,75% 222,65%
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

265,67% 352,72%
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β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας 

  2011 2010 
EBITDA/Κύκλος Εργασιών 8,24% 7,19%
Μικτά αποτελέσματα/Πωλήσεις 46,79% 47,07%
Πωλήσεις/Ίδια Κεφάλαια 97,28% 119,45%

 

 

Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη τρέχουσα χρήση παρατίθενται 

παρακάτω. 

 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Την 23η  Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 

που αποφάσισε: α) την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2010 β) την έγκριση μη 

διανομής μερισμάτων γ) την απαλλαγή των μελών Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 δ) τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2011 από την ελεγκτική εταιρεία BAKER 

TILLY HELLAS AE  ε) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της 

θητείας του στ) την εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 37 του ν. 3693/2008 και 7 του ν.3016/2002 και ζ) την τροποποίηση του 

άρθρου 32 του καταστατικού της εταιρείας. 

 

Αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου 

Την  28-11-2011 προέβη σε αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου και προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής κου Κωνσταντίνου Ριζόπουλου. 

Τη θέση του κου Ριζόπουλου Κωνσταντίνου καταλαμβάνει ο κος Πέτρος Ιακώβου ως 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Πρόεδρος της 

Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 37 του ν. 3693/208. 
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Καταστήματα Λιανικής 

Η εταιρία προχώρησε στο τέλος Ιανουαρίου 2011 στη λύση της μίσθωσης ενός 

καταστήματος που λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη επι της οδού Μητροπόλεως. Τον 

Φεβρουάριο 2011 άνοιξε ένα νέο σημείο πώλησης στο Κορδελιό. 

 

Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού για εξαγωγή προιόντων 

Τον Φεβρουάριο 2011 η εταιρεία συμετείχε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην 

έκθεση της Νυρεμβέργης. Επίσης το 2011 συμμετείχε σε δύο εκθέσεις προιόντων στη 

Κίνα σε μία προσπάθεια της εταιρείας να ενδυναμώσει τις εξαγωγές της. 

 

 

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.  

 

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 €. 
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Τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη 405.834,74 

€, για ζημία που ενδεχομένως προκύψει από την μερική εξόφληση της απαίτησης που 

διατηρεί η εταιρία κατά της «ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ».   

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 31-12-2011 ανήλθε 

σε 2,60%. To μέγιστο ύψος του τραπεζικού δανεισμού στη διάρκεια της χρήσης, 

ανήλθε σε 7.134 εκατ. ευρώ, ενώ το χαμηλότερο σε 4.135 εκατ. ευρώ. Η πιθανή 

επίπτωση από τη μεταβολή του χρηματοοικονομικού κόστους κατά + 1,0% θα 

επιδράσει θετικά/αρνητικά κατά 70 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. 
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Λοιποί Κίνδυνοι 

Η ζήτηση των προϊόντων της εταιρίας 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. 

 

 

Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πώς το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν πρόκειται 

να βελτιωθεί τα επόμενα δύο έτη, με κύριο χαρακτηριστικό τη μείωση της ζήτησης, 

το προσανατολισμό των καταναλωτών σε χαμηλής τιμής προιόντα γεγονός που 

επηρεάζει αναμφισβήτητα και το κλάδο του παιδικού παιχνιδιού. Υπό τις παρούσες 

συνθήκες είναι δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις για την πορεία των μεγεθών του 

2012, 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. 
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Η έμφαση στη διαχείριση  του κεφαλαίου κίνησης με στόχο τη διατήρηση της 

ρευστότητας σε υψηλά επίπεδα αποτελεί τη βασική προτεραιότητα της εταιρείας.  Η 

Διοίκηση της εταιρείας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει το σημαντικό 

συγκριτικό πλεονέκτημα που της προσφέρει η υγιής χρηματοοικονομική της 

διάρθρωση. 

 

Η εταιρεία μας το 2012 θα επικεντρωθεί : 

• Στην αύξηση των εξαγωγών της, οι οποίες το 2011 ανήλθαν σε 1.619.839,77     

το 2010 ανήλθαν σε 1.610.900 €. 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. Το 

2011 η εταιρεία πέτυχε να μειώσει κατά 1,528 εκ ευρώ τα λειτουργικά έξοδα 

ήτοι -18,3% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. Η πολιτική της μείωσης των 

δαπανών θα συνεχισθεί και το 2012 σε μία προσπάθεια να αντισταθμισθεί 

πιθανή επίδραση στα αποτελέσματα από τη μείωση των πωλήσεων. 

• Στην προώθηση προϊόντων χαμηλού κόστους τα οποία θα είναι πιο προσιτά 

στον καταναλωτή 

• Στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και τη βελτίωση των ταμειακών της  

ροών  

• Σε επιλεγμένες επενδύσεις που θα αποτελούν πραγματικές ευκαιρίες και θα 

εξασφαλίζουν υψηλή προστιθέμενη αξία. 

 

Οσον αφορά στον κλάδο των καταστημάτων λιανικής, το 2011 οι πωλήσεις ανήλθαν 

σε 1,495 εκ ευρώ έναντι 1,562 εκ ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας  

μείωση -4,26%. Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εμφανίζεται συγκρατημένα 

αισιόδοξο για την πορεία του δικτύου λιανικής κατά το 2012, παρόλα αυτά θα 

επανεξετάσει τη στρατηγική του δικτύου σύμφωνα με τις νέες συνθήκες προκειμένου 

να διευρύνει το πελατολόγιο της και να βελτιώσει τη κερδοφορία της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας. 
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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. 
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ΣΤ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 

περ. δ΄ του κ.ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 

3873/2010 (ΦΕΚ Α΄ 150/6.9.2010) και αποτελεί τμήμα της Ετήσιας Οικονομικής 

Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 

31 Δεκεμβρίου 2011.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Ι.  Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 

II.  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

ΙΙΙ.  Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης – Αιτιολόγηση.  

IV.  Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας σχετικά με τη διαδικασία 

σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Εσωτερικός Έλεγχος 

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 

VI.  Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

VII. Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της 

Ελεγκτικής Επιτροπής 
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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. Σε περίπτωση που η εταιρία προβεί σε οποιαδήποτε 

περαιτέρω τροποποίηση, το τροποποιημένο κείμενο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωσή της. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. 
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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 

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. 
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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. 
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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 

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. 
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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. 
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VI.  Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

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 το 1 είναι ανεξάρτητο, πληρώντας τις προϋποθέσεις που θέτει ο 

Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Τα πρόσωπα που το απαρτίζουν είναι 

τα εξής: 

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. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

5. Μόρφης Βασιλακέρης του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

6. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
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Η θητεία του ως άνω Δ.Σ., η οποία ξεκίνησε την 29.6.2009, λήγει την 28.6.2012. 

Ειδικώς διευκρινίζεται ότι ο κ. Ιακώβου, ορίστηκε μέλος του Δ.Σ., με απόφαση των 

υπολοίπων μελών του, σε αντικατάσταση του αρχικώς εκλεγέντος και εντωμεταξύ 

εκλιπόντος Κωνσταντίνου Ριζόπουλου. 
 

Σύντομο βιογραφικό των μελών του Δ.Σ. 
 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος. 

Γεννήθηκε το 1957 στην Βιέννη Αυστρίας. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο 

Universita Degli Studi Di Perugia της Ιταλίας. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά. 

Δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου από το 1980. Προχώρησε με την 

αντιπρόεδρος το 1990 στην ίδρυση της AS Company. 

 

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Γεννήθηκε το 1950. Σπούδασε Λογιστικά και Οικονομικά στη Θεσσαλονίκη και 

μιλάει Αγγλικά. Δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου από το 1982. Είναι 

ιδρυτικό μέλος της AS Company. 

 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Γεννήθηκε το 1980 στην Θεσσαλονίκη.  Έλαβε BA στην Διοίκηση Επιχειρήσεων στο 

Kingston University –ICBS (Bachelor Degree) . Κατέχει επίσης MA in Marketing  

Management  από το Middlesex University. Μιλάει Αγγλικά.  Τα τελευταία χρόνια  

δραστηριοποιείται στην εταιρεία στο Τμήμα Πωλήσεων. 

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ 

Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Γεννήθηκε το 1966 στην Θεσσαλονίκη.  Σπούδασε στην Σχολή Διοίκησης και 

Οικονομίας  (Σ.Δ.Ο.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. Καβάλας και 

μιλάει Αγγλικά. Έλαβε το πτυχίο εκτελωνιστή το 1989 και έκτοτε ασκεί αυτό το 

επάγγελμα έως και σήμερα. 
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ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Γεννήθηκε το 1959 στην Θεσσαλονίκη. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών 

Στατιστικής και Πιθανοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δύο MSc του 

Πανεπιστημίου Syracuse University, Syracuse των ΗΠΑ, στην Πληροφορική και 

Σπουδές Υπολογιστών και στις Πιθανότητες και Στατιστική του Syracuse University, 

Syracuse NY. 

 

ΒΑΣΙΛΑΚΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 

Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Γεννήθηκε το 1956 στις Σέρρες. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Universita 

Degli Studi DiParma της Ιταλίας. Εργάζεται ως δικηγόρος, ειδικευμένος μεταξύ 

άλλων στο εμπορικό και εργατικό δίκαιο. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Κατά τη χρήση του 2011, το Δ.Σ. συνήλθε σε 29 συνεδριάσεις.  
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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) Πέτρο Ιακώβου, 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. 
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Ζ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

Δομή της Εταιρείας: 

Η AS Company είναι Ελληνική Ανώνυμη Εμπορική - Βιομηχανική Εταιρεία 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Παιχνιδιών, με έδρα τον Δήμο Ωραιοκάστρου 

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 31.12.2011 καθώς και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 31.12.2011 αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα : 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α)  Έσοδα 0,00
β)  Έξοδα 0,00
γ)  Απαιτήσεις 0,00
δ)  Υποχρεώσεις 0,00
ε)  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 
της Διοίκησης 695.038,85

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
Διοίκησης 0,00

ζ)  Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
Διοίκησης 38,17
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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 

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. 
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• 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. 
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γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 

11 του Ν. 3556/2007 

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 31,11% 

2. Ανδρεάδου Αναστασία 28,64% 

3. SYCOMORE TWENTY 8,27% 

 

Δεν υπήρξαν μεταβολές από την ημερομηνία αναφοράς 31.12.2011 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. 
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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. Ο κος Πέτρος Ιακώβου ορίσθηκε νέο μέλος του Δ.Σ στη θέση 

του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Ριζόπουλου. 

 

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 (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. 
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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 υφίστανται 

 

 

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 
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IΙΙ. 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 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 

και 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. 
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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. 

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 «AS COMPANY AE», 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 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 αντιστοίχηση 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, 27 Μαρτίου 2012 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 
ΑΜ  ΣΟΕΛ  10741 
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AASS    CCOOMMPPAANNYY    AAEE  
 

ΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣΙΙΙΕΕΕΣΣΣ      ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ      ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    

τττηηηςςς       χχχρρρήήήσσσηηηςςς   αααπππόόό       111   ΙΙΙααανννοοουυυαααρρρίίίοοουυυ      222000111111   έέέωωωςςς       333111   ΔΔΔεεεκκκεεεεεεμμμβββίίίοοουυυ      222000111111   

σσσύύύμμμφφφωωωνννααα    μμμεεε    τττααα    ΔΔΔιιιεεεθθθνννήήή    ΠΠΠρρρόόότττυυυπππααα    ΧΧΧρρρηηημμμααατττοοοοοοιιικκκοοονννοοομμμιιικκκήήήςςς    ΑΑΑννναααφφφοοορρράάάςςς  
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης 

Δεκεμβρίου 2011 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

‘‘AS COMPANY AE’’ στις 26 Μαρτίου 2012 και έχουν δημοσιευθεί στον τύπο και 

δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο, στη Διεύθυνση 

www.ascompany.gr όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του κοινού για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στο τύπο 

συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα 

της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

ΕΕΕυυυσσστττρρράάάτττιιιοοοςςς    ΚΚΚ ...    ΑΑΑνννδδδρρρεεεάάάδδδηηηςςς    

ΠΠΠρρρόόόεεεδδδρρροοοςςς    τττοοουυυ    ΔΔΔ ...ΣΣΣ ...    &&&   ΔΔΔ ///νννωωωννν    ΣΣΣύύύμμμβββοοουυυλλλοοοςςς    

AAASSS   CCCOOOMMMPPPAAANNNYYY   AAAEEE   
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ΙV.  ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Α΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Β΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2011 – 31.12.2011 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Γ΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Δ΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Ε΄. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η AS Company είναι Ελληνική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, 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. Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2011 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2012. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Ν. 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3301/2004) οι ελληνικές 

εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή 

εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για τις 

χρήσεις που ξεκίνησαν από την 1 Ιανουαρίου 2005 και κατόπιν σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της AS Company A.E. στη χρήση, έχουν 

ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34, «Ενδιάμεσες Οικονομικές 

Καταστάσεις» καθότι η Εταιρεία υιοθέτησε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως έχουν ετοιμαστεί με 

βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε 

δίκαιη αξία των οικοπέδων και των κτιρίων, των επενδύσεων διαθεσίμων προς 

πώληση και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

προς εμπορία. Έχει γίνει έκδοση νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα 

οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου ή 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας είναι ότι δεν θα υπάρξει 

επίδραση στα οικονομικά της αποτελέσματα από την εφαρμογή των νέων προτύπων 

και διερμηνειών. 
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Η ετοιμασία των ετήσιων και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και 

την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 

αρχών της εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που 

επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη 

γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά 

τη διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την 

παρουσίαση των ετήσιων και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, είναι 

συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τις 

οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2010 που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα 

Δ.Λ.Π., καθότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση στον 

αναγνώστη. Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση 

με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των οικονομικών 

καταστάσεων της 31.12.2010 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

 
3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι ετήσιες και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Η 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών 

αρχών που ακολουθούνται. 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων επεξηγούνται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν 

εφαρμοσθεί με συνέπεια τόσο στην τρέχουσα χρήση όσο και στην προηγούμενη έτσι 

ώστε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις να είναι 

συγκρίσιμα. 
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Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Η εκτίμηση της εταιρίας σχετικά με την επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις 

των νέων προτύπων ή τροποποιήσεων και διερμηνειών, που έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικά από την τρέχουσα χρήση ή μεταγενέστερα,  παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά για χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2011 
 
● ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

ορισμένα δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα 

προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού 

ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό 

οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα 

προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά 

σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, 

συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας. 

 
● ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών 

ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government related entities) και να 

αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η 

υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες 

όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, 

αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την 

γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα 

στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην 

εταιρία. 
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● ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς 

τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιουλίου 2010) 

Η  Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που 

εκδίδει συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, 

ολόκληρη ή εν μέρει, μια χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει 

εφαρμογή στην εταιρία 

 

● ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων 

Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο Κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή 

τους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική 

οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε 

πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι 

τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το 

όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία αυτή 

δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία.  

 
Πρότυπα υποχρεωτικά μετά την 31η  Δεκεμβρίου 2012 
 
● ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις – 

μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011) 

Η τροποποίηση αυτή περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ 

ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα οποία η εταιρία έχει 

συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των 

απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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● ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 

ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

● ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ 

(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το 

ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να 

προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών 

μέσων, την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Σύμφωνα με το 

ΔΠΧΑ 9, Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται αρχικά στην 

εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα 

κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και 

εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών 

ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 

απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό 

μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η 

οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι 

επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρούνται σε εύλογη αξία. 

Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα 

πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας 

συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση.  
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3.1 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(1)  Νόμισμα αποτίμησης και παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αποτιμώνται με χρήση του 

νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργεί δηλ. το 

ευρώ. 

(2)  Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που 

ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που 

προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν 

από τον διακανονισμό των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα καθώς και από τη 

μετατροπή στο τέλος της χρήσης των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων από το ξένο νόμισμα στο νόμισμα παρουσίασης με τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.2 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Οι εδαφικές εκτάσεις και τα κτίρια - βιομηχανοστάσια παρουσιάζονται στην εύλογη 

αξία τους, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιμητές. Όλα τα 

άλλα στοιχεία ακινήτων, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, και λοιπός 

εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον τις αποσβέσεις. Το ιστορικό 

κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων 

ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

Η AS Company έχει στην κυριότητά της συγκρότημα κτιριακών εγκαταστάσεων, που 

στεγάζονται στο Ωραιόκαστρο του νομού Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητο οικόπεδο 

εκτάσεως 45.783,80 τ.μ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους που 

καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας, για την αποθήκευση και 

συναρμολόγηση παιχνιδιών, γραφεία και έκθεση και ανέρχονται σε εμβαδόν 16.000 

τμ. 
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Οι εδαφικές εκτάσεις και τα κτίρια που αποτελούνται κυρίως από αποθηκευτικούς 

χώρους και κτίρια παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, με βάση εκτιμήσεις από 

εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για τα 

κτίρια. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον τις αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος 

περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο 

ώστε να κατανεμηθεί το κόστος ή η επανεκτιμημένη αξία του κάθε στοιχείου 

ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης 

ζωής τους. 

Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού είναι ως εξής: 

 
 

3.3 Ακίνητα για επένδυση 

Ακίνητα για επένδυση θεωρούνται τα ακίνητα τα οποία κατέχονται είτε για την 

απόδοση ενοικίων είτε για κεφαλαιουχικό κέρδος είτε και για τα δύο. Ως ακίνητα για 

επένδυση θεωρούνται μόνο τα οικόπεδα και τα κτίρια. Τα ακίνητα για επένδυση 

αρχικώς επιμετρούνται στο κόστος. Στο αρχικό κόστος περιλαμβάνονται και τα έξοδα 

συναλλαγών: επαγγελματικές και νομικές δαπάνες, φόροι μεταβίβασης και άλλα 

άμεσα κόστη. Μετά την αρχική επιμέτρηση τα ακίνητα για επένδυση επιμετρούνται 

στην εύλογη αξία τους. Δαπάνες για επισκευές και συντήρηση ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων 

και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του περιουσιακού 

στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην 

Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική 

απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. 
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Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης 

ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

προσδιορίζονται με τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 

3.4 Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία, 

περιλαμβανομένης της υπεραξίας και άλλων άϋλων περιουσιακών στοιχείων, 

αξιολογούνται για ζημίες από απομείωση στην αξία τους όταν γεγονότα ή αλλαγές 

στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 

Ζημία από απομείωση στην αξία αναγνωρίζεται για το ποσό με το οποίο η λογιστική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο 

ποσό είναι το ψηλότερο της δίκαιης αξίας μείον κόστος πώλησης του στοιχείου και 

της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα στοιχεία 

ομαδοποιούνται στο πιο χαμηλό σημείο στο οποίο υπάρχουν αυτόνομα 

αναγνωρίσιμες ροές μετρητών. Στην τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε ανάγκη 

απομείωσης των παγίων. 

 

3.5 Αποθέματα 

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμώνται στην κατ είδος 

χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της περιόδου 

τρέχουσας τιμής αγοράς τους. Η τιμή κτήσεως καθορίζεται με τη μέθοδο της μέσης 

σταθμικής τιμής ανά τρίμηνο η οποία ακολουθείται παγίως. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών, μείον οι υπολογιζόμενες δαπάνες συμπλήρωσης και οι υπολογιζόμενες 

δαπάνες που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η πώληση. Προβλέψεις για 

απαξιωμένα αποθέματα αφαιρούνται από την αξία των αποθεμάτων που εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό. Απαξιωμένα χαρακτηρίζονται τα αποθέματα που δεν έχουν πλήρη 

εμπορική αξία και τα οποία θα διατεθούν σε τιμές κάτω του κόστους. 
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3.6 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του τιμολογίου μείον 

προβλέψεων για απομείωση των εισπρακτέων ποσών. Η πρόβλεψη για απομείωση 

καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως η εταιρεία δεν θα είναι σε θέση 

να εισπράξει τα συνολικά ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της συναλλαγής.  

Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

ανακτήσιμης αξίας της απαίτησης η οποία είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων 

ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Οι απαιτήσεις 

οι οποίες έχουν καταστεί ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται με μείωση της ήδη 

σχηματισθείσας πρόβλεψης. 

 

3.7 Διαθέσιμα και ταμειακά και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις 

καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμης προθεσμίας επενδύσεις μέχρι 3 μήνες, 

υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. Για σκοπούς της κατάστασης 

ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά 

στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα μείον τραπεζικές υπεραναλήψεις. 

 

3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση 

μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 

μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση 

μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται από τον κωδ. Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, το 

οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο 

Νόμος. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας καταχωρείται ως 

υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών εμφανίζεται 

αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν. 
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3.9 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει 

εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί 

με όλους τους προβλεπόμενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, 

αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

μέσα σε μία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τα κόστη που 

προορίζονται να αποζημιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την 

αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως 

αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων με την σταθερή μέθοδο στην αναμενόμενη ωφέλιμη 

ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.10 Παροχές στο προσωπικό 

α)  Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος 

καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

β)  Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το 

δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως 

έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

γ)  Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι 

αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις 

παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων 

εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει 

πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για 

εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 

μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 
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3.11 Λοιπές προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή 

υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να 

υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το 

ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν η εταιρεία αναμένει η 

πρόβλεψη να ανακτηθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η 

ανάκτηση αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η 

αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία. 

 

3.12 Δάνεια 

Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 23 ‘‘Κόστος Δανεισμού’’. Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται 

στο κόστος που είναι η εύλογη αξία του δανείου που λαμβάνεται, μειωμένο με τα 

έξοδα έκδοσης που σχετίζονται με το δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

3.13 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών 

όπως αυτά αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου και 

υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης 

που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο 

αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για 

συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

3.14 Διαχείριση κινδύνων 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των 

συμβαλλόμενων μερών λόγω κυρίως της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου. Η 

έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, 

ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει στους μεγάλους πελάτες το ορισθέν 

πιστωτικό όριο. 

 

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 ή από τη διαφοροποίηση συναλλαγματικών 

ισοτιμιών λόγω του ότι η πλειοψηφία των συναλλαγών της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 

Η Εταιρεία για τις μελλοντικές της υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αντισταθμίζει τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει, μέσω τεχνικών διαχείρισης π.χ. 

προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος. 

 

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. 
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3.15 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αποτελούνται από την αξία τιμολόγησης για τη παροχή υπηρεσιών που 

προσφέρει η Εταιρεία και την εμπορία, καθαρά πριν από τους ανακτώμενους φόρους 

(Φ.Π.Α.), τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Τα έσοδα της εταιρείας αναγνωρίζονται 

ως εξής: 

α)  Πωλήσεις εμπορευμάτων 

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη 

ιδιοκτησίας των αγαθών έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν 

η Εταιρεία έχει πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει 

αποδεχθεί τα αγαθά και η αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι 

εύλογα εξασφαλισμένη. 

β)  Παροχές υπηρεσιών 

Οι παροχές υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι 

υπηρεσίες με αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής 

υπολογισμένη με βάση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν ως αναλογία των 

συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 

γ)  Πιστωτικοί τόκοι 

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

δ)  Εισόδημα από δικαιώματα 

Το εισόδημα από δικαιώματα αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των 

δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με την ουσία των σχετικών συμφωνιών 

δικαιωμάτων. 

ε)  Έσοδα από μερίσματα  

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας 

να τα εισπράξει. 

 

3.16 Μερίσματα 

Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης εκείνης στην 

οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 
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4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

4.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2011 και την 31 

Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

Η Εταιρεία χρησιμοποίησε στον Ισολογισμό πρώτης εφαρμογής των ΔΠΧΑ τις 

εύλογες αξίες των Γηπέδων – Οικοπέδων και των Κτιρίων της 31ης Δεκεμβρίου 2004, 

ως τεκμαρτό κόστος, βάσει της εξαίρεσης που παρέχεται από το ΔΠΧΑ 1. 

 

Η διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των εδαφικών εκτάσεων και των κτιρίων που 

προέκυψε από την εκτίμηση από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιμητές, σε σχέση με 

τα λογιστικά υπόλοιπα των βιβλίων, ανήλθε σε  € 1.960.547,06. 

 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν στην περίοδο 1.01.2011 

έως 31.12.2011 σε  € 159.317,06. 

 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

 

Οι αξίες κτήσεως, οι αποσβέσεις και οι αναπόσβεστες αξίες των παγίων στοιχείων 

αναλύονται ως εξής : 
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Πίνακας παγίων της περιόδου 1.01 – 31.12.2011: 
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4.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 
 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την αξία κτήσεως και τις 

συσσωρευμένες αποσβέσεις (με συντελεστή απόσβεσης 20% και 30%) των 

λογισμικών προγραμμάτων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι προσθήκες της 

περιόδου ανήλθαν σε  € 15.957,09. 

 

4.3 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31 

Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως : 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, σε σχέση με τις εγγραφές προσαρμογής 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 
 

4.4 Αποθέματα 

Τα αποθέματα που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται εξής : 

 
 

Από τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει αλλάξει τη μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων 

της, από το τριμηνιαίο μέσο σταθμικό κόστος, στο ετήσιο μέσο προοδευτικό 

σταθμικό κόστος. Η αλλαγή αυτή δεν έχει σημαντική επίδραση στο κόστος 

πωληθέντων της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με τη μέθοδο που είχε χρησιμοποιηθεί 

στην προηγούμενη χρήση και τα οικονομικά αποτελέσματα είναι απολύτως 

συγκρίσιμα (4.253.116,86 – 4.252.793,31 = € 323,55 διαφορά αποτίμησης από τις 

δύο μεθόδους). 

Οι σχηματισθείσες προβλέψεις υποτίμησης των αποθεμάτων ύψους € 636.163,94 (οι 

οποίες αναλύονται σε προβλέψεις € 130.324,83 λογισμένες στα φορολογικά βιβλία 

και σε επιπλέον προβλέψεις για τις ανάγκες των ΔΠΧΑ ύψους € 505.839,11) 

καλύπτουν τα βραδείας κυκλοφορίας και εμπορευσιμότητας αποθέματα της 

Εταιρείας. Οι προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων αφορούν παραγγελίες 

εισαγωγών από το εξωτερικό. 
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4.5 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 
 

Οι σχηματισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 1.335.089,31 (οι 

οποίες αναλύονται σε προβλέψεις € 230.395,54 λογισμένες στα φορολογικά βιβλία, 

καθώς και σε επιπλέον προβλέψεις για τις ανάγκες των ΔΠΧΑ ύψους € 1.104.693,77 

καλύπτουν όλες τις ενδεχόμενες απώλειες της Εταιρείας από τη μη είσπραξη των 

επισφαλών απαιτήσεών της. 

 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες σχηματίζεται επί συγκεκριμένων υπολοίπων των 

πελατών τα οποία η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί επισφαλή ως προς την είσπραξή 

τους. Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής : 
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Η ενηλικίωση των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασμού 31.12.2011 31.12.2010
Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι 
απομειωμένες 7.169.016,61 8.515.443,41

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι 
απομειωμένες 
0 – 180 ημέρες 130.335,92 164.999,29
> από 180 ημέρες 38.926,62 26.033,89
 7.338.279,15 8.706.476,59
 

Στο τέλος της χρήσης, κρίθηκε από τη Διοίκηση της Εταιρείας ότι δεν υπάρχει 

κάποιος ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος να μην καλύπτεται από ασφάλιση 

ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. 

 

4.6 Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 

Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

Περιγραφή 31.12.2011 31.12.2010
Μετοχές εισηγμένων στο ΧΑ επιχειρήσεων (NUTRIAT τεμ 
8.970 Χ 0,074)

663,78 2.152,80

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (1.618 Χ 0,378) 611,60 1.423,84

1.275,38 3.576,64  
 

Η ζημία από την αποτίμηση των μετοχών ανήλθε στη χρήση σε € 2.301,26. 
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4.7 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Οι απαιτήσεις από τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 

31 Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 
 

4.8 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα Ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31 

Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

Τα ποσά αφορούν μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας και καταθέσεις σε λογαριασμούς 

όψεως που είναι άμεσα μετατρέψιμα σε ταμειακά διαθέσιμα. 
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4.9 Ίδια κεφάλαια Μετόχων Εταιρείας 

Οι λογαριασμοί του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των λοιπών 

λογαριασμών των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και 

την 31 Δεκεμβρίου 2010 έχουν ως εξής : 

 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα 

με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 23.06.2011 : 

 

Ονοματεπώνυμο μετόχου Μετοχές - ψήφοι Ποσοστό 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 6.770.068 30,95% 
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6.266.340 28,64% 
SYCOMORE TWENTY  1.809.800 8,27% 
SYCOMORE SMALLCAP  435.331 1,99% 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 215.702 0,99% 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 121.852 0,56% 
 15.619.093 71,40% 
 

Στη χρήση 2011 πραγματοποιήθηκε μεταφορά ποσού € 278.200,00 από το υπόλοιπο 

κερδών εις νέο, στα αποθεματικά για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, στο πλαίσιο 

υπαγωγής της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση 

επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδος παροχής 

υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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4.10 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 

2010 αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

Τα ομολογιακά δάνεια αφορούν δύο κοινά Ομολογιακά Δάνεια από την Εθνική 

Τράπεζα, το πρώτο αρχικού συνολικού ύψους € 5 εκατ. αποπληρωτέο σε 72 μηνιαίες 

δόσεις των € 69.500,00 εκάστης και το δεύτερο αρχικού συνολικού ύψους € 1 εκατ. 

αποπληρωτέο σε 17 τριμηνιαίες δόσεις των € 58.800,00 εκάστης. 

 

4.11 Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31 

Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004 ενώ για την χρήση 

2011 έχει ελεγθεί φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγρ. 5 του Ν. 2238/1994. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά προηγούμενες χρήσεις έχει σχηματίσει 

συσσωρευμένες προβλέψεις της ύψους € 285.000,00. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

Προβλέψεις αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης 

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας καλύπτονται από ένα υποστηριγμένο από το ελληνικό 

κράτος συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό ταμείο. Κάθε εργαζόμενος απαιτείται να 

καταβάλει ένα ποσό του μηνιαίου μισθού του στο ασφαλιστικό ταμείο, μαζί με την 

αναλογούσα από την επιχείρηση εργοδοτική υποχρέωση. Κατά την αποχώρηση λόγω 

συνταξιοδότησης, το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι αρμόδιο για την πληρωμή των 

συντάξεων. Έτσι η επιχείρηση δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να πληρώσει 

μελλοντικές παροχές στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου. Η πληρωτέα αποζημίωση σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 40% εκείνου του ποσού που θα 

ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς υπαιτιότητα του εργαζόμενου. 

 

Η κίνηση του λογαριασμού προβλέψεις αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης έχει ως 

ακολούθως : 
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4.12 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 

2010 αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν τις δόσεις των 

μακροπροθέσμων ομολογιακών δανείων που είναι πληρωτέες μέσα στη χρήση 2012 

ύψους € 1.069.200,00. Επίσης μακροπρόθεσμο δάνειο της EUROBANK που είναι 

εξολοκλήρου πληρωτέο στο έτος 2012 σύμφωνα με τη σύμβαση 514/24.06.2009 για 

κεφάλαιο κίνησης ύψους € 2.000.000,00. 
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4.13 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 
 

4.14 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 

2010 αναλύονται ως ακολούθως : 
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4.15 Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών που εμφανίζεται στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 

Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31η Δεκεμβρίου 2010 αναλύεται ως 

ακολούθως: 

 
 

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης  -  επιχειρηματικοί τομείς 

Η AS Company δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία 

παιχνιδιών για την ελληνική αγορά. Η Εταιρεία διαθέτει σήμερα 1.500 περίπου 

κωδικούς παιχνιδιών, στις κατηγορίες Bebe, Σχολικά, Προσχολικά, Επιτραπέζια, 

Πάζλ, Εποχιακά, Αθλητικά, Χνουδωτά, Ηλεκτρονικά, Computer, Εξωτερικού Χώρου 

και Τροχήλατα. Η Εταιρεία πρωτοπορεί στο σχεδιασμό προϊόντων που καλύπτουν σε 

όλα τα επίπεδα τις ανάγκες των παιδιών. Ανάγκες για την ανάπτυξη των νοητικών και 

κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών, για την καλλιέργεια της φαντασίας και της 

δημιουργικότητάς τους, ανάγκες εκπαιδευτικές, ψυχαγωγίας και δημιουργικής 

απασχόλησης. 

Διαθέτει άριστα οργανωμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, 

δυναμικό τμήμα Μάρκετινγκ και Δημιουργικό τμήμα Σχεδιασμού, με εξειδικευμένα 

και ικανά στελέχη, που σε καθημερινή βάση ερευνούν την αγορά, μελετούν τάσεις, 

προβλέπουν μόδες, καταγράφουν ανάγκες, επιθυμίες και απαιτήσεις από το 

αγοραστικό κοινό, με στόχο και αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας εξαιρετικής γκάμας 

προϊόντων, ενώ κάθε χρονιά έχει να προτείνει νέες ιδέες, κατηγορίες και προϊόντα. 
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Η AS Company συνεργάζεται με τους καλύτερούς κατασκευαστές και προμηθευτές 

παιχνιδιών διεθνώς, όπως: Clementoni, Bandai, Hanzawa, Jakks Pacific, Famosa, 

διότι η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων αποτελούν βασικές αρχές που 

διέπουν τη λειτουργία της και την πορεία της μέχρι σήμερα. 

Οι αξίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, σε μία εταιρεία που ασχολείται με το 

παιδί και την ψυχαγωγία του. Γι’αυτό η AS Company είναι η μοναδική ελληνική 

εταιρεία παιχνιδιών, που έχει αποκτήσει την ετικέτα ασφάλειας και ποιότητας για να 

προσφέρουν ξένοιαστες ώρες ψυχαγωγίας και χαράς σε παιδιά και γονείς. Πιστή στην 

ασφάλεια και την ποιότητα, με αγάπη για τα παιδιά και με γνώμονα τις ανάγκες τους, 

η AS Company θα συνεχίσει να δημιουργεί πρωτοπόρες σειρές και προϊόντα που θα 

συμβάλλουν στην ισορροπημένη ανάπτυξη, την καλλιέργεια και την ψυχαγωγία τους. 

 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης  -  γεωγραφικοί τομείς 

Ο κύκλος εργασιών από το εμπόριο παιχνιδιών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για 

παιδιά, καθώς και οι πωλήσεις, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τα εισαγόμενα 

παιδικά ενδύματα της γνωστής ιταλικής εταιρείας IDEXE, αναλύεται κατά 

γεωγραφική περιοχή ως ακολούθως :  

 

 
Η Εταιρεία διαθέτει ένα εξελιγμένο δίκτυο προώθησης και διανοµής προϊόντων, το 

οποίο καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια. Οι πωλήσεις υποστηρίζονται από τα 

κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, τα οποία λειτουργούν στις νέες 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Τα προϊόντα της 

Εταιρείας διανέµονται σε αλυσίδες λιανικής πώλησης παιχνιδιών, παραδοσιακά 

καταστήµατα παιχνιδιών, Super Markets, καταστήµατα µε είδη δώρων, καταστήµατα 

ψιλικών και βιβλιοχαρτοπωλεία, στα οποία οι πωλητές και οι merchandisers της 

Εταιρείας πραγματοποιούν προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις. 
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4.16 Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31η  Δεκεμβρίου 2010 αναλύεται ως 

ακολούθως : 

 
 

4.17 Άλλα έσοδα 

Τα άλλα έσοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31η Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται 

ως ακολούθως : 
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4.18 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31η Δεκεμβρίου 

2010 αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

4.19 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31η Δεκεμβρίου 

2010 αναλύονται ως ακολούθως : 
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4.20 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 

2010 αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

4.21 Κόστος μισθοδοσίας 

Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31η Δεκεμβρίου 

2010 αναλύεται ως ακολούθως : 

 
 

Το ανωτέρω κόστος μισθοδοσίας, μερίζεται στις διάφορες λειτουργίες της Εταιρείας 

ως ακολούθως : 
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4.22 Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31η Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται 

ως ακολούθως : 

 
 

Οι ανωτέρω αποσβέσεις, μερίζονται κατ’ αρχάς στις λειτουργίες της Εταιρείας ως 

κατωτέρω, αλλά στη συνέχεια, για τις ανάγκες των ΔΠΧΑ, εμφανίζονται αυτοτελώς 

στην κατάσταση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της χρήσεως : 
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4.23 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις, της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31η  

Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

4.24 Φόροι 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις, της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και την 31η Δεκεμβρίου 

2010 αναλύεται ως ακολούθως : 
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Με το άρθρο 14, του Ν. 3943/2011 έγιναν αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των 

νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 109, του Ν. 2238/1994. 

 

Από το οικονομικό έτος 2012 ο συντελεστής φορολογίας του συνολικού 

φορολογητέου εισοδήματος των νομικών προσώπων  της παρ.1 του άρθρου 101, του 

Ν.2238/1994 ( ανώνυμες εταιρείες , εταιρείες περιορισμένης ευθύνης , συνεταιρισμοί, 

αλλοδαπές επιχειρήσεις, κλπ)  μειώνεται σε 20%. 

 

Τα διανεμόμενα κέρδη των ανωνύμων εταιρειών που διανέμονται με τη μορφή 

αμοιβών και ποσοστών μελών του διοικητικού συμβουλίου, μερισμάτων, 

προμερισμάτων  κλπ, ανεξάρτητα εάν η καταβολή του γίνεται σε μετρητά ή μετοχές 

που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από 1.1.2012 παρακρατείται φόρος 25%. 

 

 

 



 

Ετήσια  Οικονομική  Έκθεση 
της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 

76

 

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρμόζοντας τα 

λογιστικά κέρδη με τις φορολογικές διαφορές, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που 

αναφέρονται σ’ αυτές θεωρούνται προσωρινές μέχρι τη διενέργεια φορολογικού 

ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και την έκδοση της σχετικής έκθεσης με την 

οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζημίες που 

μεταφέρονται από προηγούμενες χρήσεις, στο βαθμό που είναι αποδεκτές από τις 

φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφιστούν με τα κέρδη των πέντε επόμενων 

χρήσεων που ακολουθούν. 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές 

φορολογικές διαφορές χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει 

κατά την περίοδο που ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση διακανονίζεται, 

λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τη συμφωνία 

μεταξύ του ονομαστικού και του πραγματικού φορολογικού συντελεστή: 

 

1.01 έως 
31.12.2011

1.01 έως 
31.12.2010

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος 919.446,28 953.434,59

Λοιποί φόροι 70.645,51 83.442,66
Αναβαλλόμενη φορολογία -91.665,29 -32.756,79
Έκτακτη εφάπαξ εισφορά 0,00 270.226,92
Φόροι ανέλεγκτων χρήσεων 0,00 8.023,33
Προβλέψεις φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 0,00 50.000,00
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή 

316.205,01 607.760,42

228.824,30337.224,79
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5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

 

5.1 Εταιρικά γεγονότα 

Τα Διοικητικά Συμβούλια, της μητρικής εταιρείας AS COMPANY Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και της θυγατρικής εταιρείας 

ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ποσοστό συμμετοχής 100%), στις από 16 Ιουλίου 

2009 συνεδριάσεις τους αποφάσισαν την συγχώνευσή τους, με απορρόφηση της 

δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως 78 

του Κ.Ν. 2190/1920. Ως ημερομηνία απορρόφησης είχε ορισθεί η 30.06.2009 κατά 

την οποία η αξία κτήσεως της συμμετοχής ανερχόταν σε € 390.000,00 ο κύκλος 

εργασιών της θυγατρικής σε € 831.272,72, τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως σε 

€321.823,95, τα καθαρά αποτελέσματα του εξαμήνου σε € -122.096,25 και τα ίδια 

κεφάλαια σε € 104.859,07. Η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ολοκληρώθηκε 

την 31 Δεκεμβρίου 2009 και πλέον δεν υφίσταται όμιλος. 

 

5.2 Μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές 

Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, 

διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων  των οικονομικών 

καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Από τη χρήση 2011 η εταιρεία 

έχει αλλάξει τη μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων λήξεως, από τον τριμηνιαίο 

μέσο σταθμικό κόστος στο ετήσιο μέσο προοδευτικό κόστος, χωρίς να υπάρξει 

σημαντική απόκλιση στο ύψος των αποθεμάτων λήξεως της χρήσεως σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση (4.253.116,86 – 4.252.793,31 = € 323,55 διαφορά αποτίμησης 

από τις δύο μεθόδους) και για το λόγο αυτό δεν προχώρησε σε αναδρομική εφαρμογή 

της εν λόγω πολιτικής και στην παράθεση των σχετικών γνωστοποιήσεων σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 8 (παράγρ. 14, 15, 16β, 29, 50). 

 

5.3 Μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές 

Δεν υπήρξαν εταιρικά γεγονότα στην τρέχουσα χρήση όπως εξαγορά, πώληση, 

συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση. 
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5.4 Αλλαγή χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης 

Δεν υπήρξε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της 

Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της 

προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα. 

 

5.5 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες 

Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται 

υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, το 

οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο 

Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη 

συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο 

Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών 

τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο 

των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών.  
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5.6 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004. Για τις ανέλεγκτες 

φορολογικά προηγούμενες χρήσεις της, έχει σχηματίσει προβλέψεις διαφορών 

φορολογικού ελέγχου συνολικού ύψους € 285.000,00. Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία 

έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών που προβλέπεται από 

τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως. 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 οικονομικές καταστάσεις. 

 

5.7 Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές Υποθέσεις 

Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς 

και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν ή ενδέχεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Έχουν 

ήδη σχηματισθεί προβλέψεις φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά προηγούμενες 

χρήσεις της Εταιρείας ύψους € 285.000,00 ενώ οι συσσωρευμένες λοιπές προβλέψεις 

για τα βραδείας κυκλοφορίας αποθέματα ανέρχονται σε € 636.163,94 και για τις 

επισφαλείς απαιτήσεις σε € 1.335.089,31. 

 

Η AS Company βρίσκεται σε δικαστική διένεξη με την αλλοδαπή εταιρεία SMOBY 

από τις αρχές του 2009, που οφείλεται σε παραβίαση εκ μέρους της τελευταίας, των 

όρων της μεταξύ τους σύμβασης για αποκλειστική διανομή των προϊόντων της στην 

Ελλάδα. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη απαίτησης στα βιβλία της για την 

εν λόγω υπόθεση, λόγω του περιορισμένου ενεργητικού της SMOBY καθότι αυτή 

είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης. 
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Επίσης, η ΑS Company έχει υποχρεώσεις προς τη SMOBY που αφορούν αγορές 

προϊόντων της που έχουν επιβαρύνει το κόστος πωληθέντων τα έτη που 

πραγματοποιήθηκαν αυτές οι πωλήσεις και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία 

νομική αξίωση εκ μέρους της για το ποσό που της οφείλεται. Σε κάθε περίπτωση, η 

AS Company θα ζητήσει συμψηφισμό του ποσού της οφειλής με την αξίωση για 

διαφυγόντα κέρδη, βασίμως πιθανολογούμενα κατά την συνήθη πορεία των 

πραγμάτων, εάν συνεχιζόταν η παρατύπως καταγγελθείσα σύμβαση αποκλειστικής 

διανομής. 

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. Τα αποτελέσματα της 

τρέχουσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη € 405.834,74 για ζημία που 

ενδεχομένως προκύψει από την μερική εξόφληση της απαίτησης που διατηρεί η 

εταιρεία κατά της «ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ».   

Ως εκ περισσού αναφέρεται ότι η εταιρεία θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την 

κατά το δυνατό μεγαλύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεών της, λαμβάνοντας υπόψη 

και αξιολογώντας τα δεδομένα κατά περίπτωση. 

 

5.8 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 69 

εργαζομένους στο τέλος της τρέχουσας χρήσης και σε 72 εργαζόμενους, στο τέλος 

της της προηγούμενης χρήσης. Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις αποζημίωσης του 

προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ύψους € 238.917,43. 

 

5.9 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις – Χορηγηθείσες εγγυήσεις 

Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας αφορούν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

συμβάσεων, το ύψος των οποίων στις 31.12.2011 ανερχόταν σε € 89.987,44. 
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5.10 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι 

οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες. Η εταιρεία είχε καταρτίσει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μέχρι και τη χρήση 2009 με τα στοιχεία της 

θυγατρικής εταιρείας ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ AE η οποία απορροφήθηκε από τη μητρική 

εταιρεία εντός του 2009. 

 

5.11 Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισμό και σε λογισμικό ανήλθαν συνολικά 

στην περίοδο 1.01 έως 31.12.2011 σε € 175.274,15. 

 

5.12 Μέρισμα 

Το Διοικητικό Συμβούλιοε της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή του υποχρεωτικού πρώτου μερίσματος από 

τα κέρδη της χρήσεως 2011. Η απόφαση αυτή τελεί υπό την έγκριση της τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου. 

 

5.13 Σημαντικά γεγονότα περιόδου 1.1 έως 31.12.2011 

Η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα "Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004" για την 

ενίσχυση επένδυσης στον εκσυγχρονισμό μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής 

αλυσίδας (ΣΤΑΚΟΔ 631) συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης € 428.000,00 με ποσοστό 

επιχορήγησης 35% ήτοι ποσό € 149.800,00. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 5 

νέες θέσεις εργασίας. Κατά την κλειόμενη χρήση έχει εισπράξει την πρώτη δόση της 

επιχορήγησης ύψους € 74.900,00. 

Η εταιρεία έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους 

απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 

τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες 

ιδιωτικού τομέα». Κατά την κλειόμενη χρήση το ποσό της επιδότησης ανήλθε 

συνολικά σε € 152.936,69  με το οποίο μειώθηκε το κόστος των εργοδοτικών 

εισφορών. 
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5.14 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

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 1.01 έως 31.12.2011 καθώς και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 31.12.2011 αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα : 

 

α) Έσοδα 0,00
β) Έξοδα  0,00
γ) Απαιτήσεις  0,00
δ) Υποχρεώσεις 0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών 
Διοίκησης    695.038,85

στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
Διοίκησης 38,17

 

Οι παροχές προς τα Διευθυντικά Στελέχη και τη Διοίκηση της Εταιρείας αναλύονται 

ως ακολούθως : 

 

Αμοιβές και Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών 

Βραχυπρόθεσμες παροχές προς εργαζομένους 
Μισθοί 452.138,91

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 72.993,17
Bonus 0,00

Λοιπές αμοιβές 0,00
Σύνολο 525.132,08

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας 
Προγράμματα καθορισμένων παροχών 0,00
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 0,00

Παροχές λήξης της εργασίας 0,00
Σύνολο 0,00
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Αμοιβές και Συναλλαγές Μελών Δ.Σ. 

Βραχυπρόθεσμες παροχές 
Μισθοί 168.893,40

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 1.013,37
Bonus 0,00

Λοιπές αμοιβές 0,00
169.906,77

 

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας 
Προγράμματα καθορισμένων παροχών 0,00
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 0,00

Παροχές λήξης της εργασίας 0,00
Σύνολο 0,00

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε Διευθυντικά Στελέχη (και τις 

οικογένειές τους). Δεν υπήρχαν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και 

των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν 

ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας. 

 

Οι αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών και των μελών της Διοίκησης που 

καταβλήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο αφορούν την παροχή υπηρεσιών 

εξηρτημένης εργασίας προς την Εταιρεία ενώ τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αφορούν χορηγηθείσες προς αυτούς προκαταβολές αποδοχών. 

 

5.15 Πληροφορίες για τις αμοιβές του ελέγχου (άρθρο 30 του Ν. 3756/2009) 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2011 

ανατέθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην ελεγκτική 

εταιρεία BAKER TILLY HELLAS AE με τις παρακάτω αμοιβές. 

Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων    17.600,00 

Άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσεως          5.400,00 

Υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών      0,00 

Λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες      0,00 

            23.000,00 
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6. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού  

 

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, 26 Μαρτίου 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 
ΑΔΤ  ΑΕ  032224 

Aρ. Αδείας : 0019079 A Tάξεως 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 
ΑΔΤ  ΑΒ  691316 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 
ΑΔΤ  ΑΗ  181790 
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V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 του Ν. 3401/2005 

 

Η εταιρεία «AS COMPANY AE» δημοσιοποίησε και κατέστησε διαθέσιμες στο 

κοινό κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2011 τις παρακάτω πληροφορίες του 

άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 και είναι αναρτημένες στο επίσημο διαδικτυακό χώρο 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr όσο και της εταιρείας όπως εμφανίζεται 

στον παρακάτω πίνακα. 

18/01/2011 Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων 

10/02/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

23/03/2011 Στοιχεία και Πληροφορίες της περίοδος 1.1.2010 έως 31.12.2010 

01/04/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

04/04/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

16/05/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

27/05/2011 Ημερομηνία Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2011 

30/05/2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 

02/06/2011 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

230/6/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

22/07/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

29/08/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 

30/08/2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 

01/09/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

22/09/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

07/10/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

10/10/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

01/11/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

29/11/2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2011 

30/11/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

14/12/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

20/12/2011 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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VΙ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι ετήσιες και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011, η Έκθεση 

Ελέγχου και η Έκθεση Επισκόπησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

(όποτε αυτές απαιτούνται) και οι Εκθέσεις Διαχειρίσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου, είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ascompany.gr 

όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 
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VΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ : Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
Διεύθυνση Διαδικτύου : www.ascompany.gr ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ : Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 26 Μαρτίου 2012 ΙΑΚΩΒΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΣ : Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Νόμιμος Ελεγκτής : Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ 10741 ΒΑΣΙΛΑΚΕΡΗΣ Β. ΜΟΡΦΗΣ : Μέλος του Δ.Σ. Μη εκτελεστικό μέλος
Ελεγκτική Εταιρεία : BAKER TILLY AE ΑΜ ΣΟΕΛ 148 ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΣ : Μέλος του Δ.Σ. Μη εκτελεστικό μέλος
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2011 31.12.2010 1.1 έως 1.1 έως
31.12.2011 31.12.2010

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7.569.191,65 7.846.303,91
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 36.486,48 40.751,42 Κύκλος εργασιών 17.737.939,98 20.976.334,05
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 353.316,95 269.985,25 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 8.299.705,25 9.873.820,08
Αποθέματα 3.635.125,65 5.605.117,57 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
Απαιτήσεις από πελάτες 10.267.145,07 12.718.906,55 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.033.570,88 1.070.304,10
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.938.467,87 4.682.732,15 Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων 990.091,79 953.434,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.799.733,67 31.163.796,85 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 673.886,77 345.674,17

   - Ιδιοκτήτες μητρικής 673.886,77 345.674,17
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    -Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Μετοχικό κεφάλαιο 8.313.146,00 8.313.146,00 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 9.921.409,85 9.247.523,08 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 18.234.555,85 17.560.669,08 μετά από φόρους (Α) + (Β) 673.886,77 345.674,17

   - Ιδιοκτήτες μητρικής 673.886,77 345.674,17
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00    -Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 18.234.555,85 17.560.669,08

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €υρώ) 0,0308 0,0158
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.065.600,00 6.134.800,00 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €υρώ) 0,0000 0,0000
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.031.317,93 945.591,94 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.069.200,00 1.069.200,00 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.461.737,44 1.507.951,93
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.399.059,89 5.453.535,83
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 9.565.177,82 13.603.127,77

3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 27.799.733,67 31.163.796,85 Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

0,00 0,00

31.12.2011 31.12.2010
4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 17.560.669,08 18.308.829,91
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

1.1 έως 1.1 έως (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 673.886,77 345.674,17
31.12.2011 31.12.2010 Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 -1.093.835,00

Λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 0,00 0,00
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 990.091,79 953.434,59 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
Πλέον / μείον προσαρμογές για : (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) 18.234.555,85 17.560.669,08
Αποσβέσεις 428.166,56 437.647,83
Προβλέψεις 0,00 0,00
Συναλλαγματικές διαφορές -254.591,91 -502.534,58 5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 127.095,42 470.672,61
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 205.567,99 160.953,67 1.
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης :
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.969.991,92 -189.056,04 2.
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.135.184,97 758.183,43
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.076.916,75 392.572,37
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -205.567,99 -160.953,67
Καταβλημένοι φόροι -270.226,92 -935.965,41
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.048.795,08 1.384.954,80 3.

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 4.
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -175.274,15 -101.615,12
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 34,69
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών τίτλων (μετοχών) 0,00 0,00 5.
Τόκοι εισπραχθέντες 164.390,16 45.997,46
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -10.883,99 -55.582,97 6.
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισροές από δικαιώματα μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής 0,00 0,00
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 914.790,93
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 74.900,00 0,00 7.
Εξοφλήσεις δανείων -3.069.200,00 0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -89.024,00 -114.567,24
Μερίσματα πληρωθέντα -26.178,57 -1.093.835,00 8.
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -3.109.502,57 -293.611,31
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
 και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 928.408,52 1.035.760,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 3.905.610,38 2.869.849,86
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 4.834.018,90 3.905.610,38
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α) Έσοδα 0,00
β) Έξοδα 0,00
γ) Απαιτήσεις 0,00
δ) Υποχρεώσεις 0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 695.038,85
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 38,17

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά προηγούμενες χρήσεις της, έχει σχηματίσει προβλέψεις
διαφορών φορολογικού ελέγχου συνολικού ύψους € 285.000,00. Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων
Ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως. 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 οικονομικές καταστάσεις. (Βλ. Σημείωση 5.6 στις οικονομικές καταστάσεις).

Έχουν τηρηθεί όλες οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2010.

Δεν υπήρξαν εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε
διακοπή εκμετάλλευσης.

Δεν υπήρξε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο της προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα.

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:

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 69 εργαζομένους στο τέλος της τρέχουσας χρήσης και σε 72
εργαζόμενους, στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις αποζημίωσης του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ύψους €

Η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.

Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των
οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Από τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει αλλάξει τη μέθοδο αποτίμησης των
αποθεμάτων λήξεως, από τον τριμηνιαίο μέσο σταθμικό κόστος στο ετήσιο μέσο προοδευτικό κόστος, χωρίς να υπάρξει σημαντική απόκλιση στο
ύψος των αποθεμάτων λήξεως της χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και για το λόγο αυτό δεν προχώρησε σε αναδρομική εφαρμογή
της εν λόγω πολιτικής και στην παράθεση των σχετικών γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 8 (παράγρ. 14, 15, 16β, 29, 50). (Βλ.
Σημείωση 5.2 στις οικονομικές καταστάσες).

Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν
ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηματισθεί
οποιεσδήποτε επ΄αυτών προβλέψεις, εκτός αυτών που αναλύονται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις. Έχουν ήδη σχηματισθεί λοιπές προβλέψεις
οι οποίες ανέρχονται σε € 1.971.253,25. (Βλ. Σημείωση 5.7 στις οικονομικές καταστάσεις).

AS COMPANY Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως  31 Δεκεμβρίου 2011

με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις 
καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22949/06/Β/90/107    Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΑΔΤ  ΑΒ  691316

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΔΤ  AH 181790

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΑΔΤ  ΑΕ  032224
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