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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης 

Μαρτίου 2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ‘‘AS 

COMPANY AE’’ στις 23 Μαΐου 2012 και έχουν δηµοσιευθεί στον τύπο και 

δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο, στη ∆ιεύθυνση 

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 ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
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I.  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Α΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
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Β΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.01.2012 – 31.03.2012 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

Σηµ.
1.01-

31.03.2012
1.01-

31.03.2011

Κύκλος εργασιών 4.15 5.359.005,98 4.584.380,76
Κόστος πωλήσεων 4.16 -2.559.982,08 -2.016.543,69
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 2.799.023,90 2.567.837,07
Άλλα έσοδα 4.17 5.682,29 122.303,07
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.18 -345.729,39 -341.752,42
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 4.19 -1.583.456,19 -1.279.443,03
Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 4.20 -50.712,78 -51.398,67
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 824.807,83 1.017.546,02
Αποσβέσεις 4.22 -105.533,20 -108.495,58
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 719.274,63 909.050,43
Έσοδα / Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 4.23 16.619,67 -26.978,32
Κέρδη προ φόρων σύνολο 735.894,30 882.072,11
Μείον φόροι 4.24 -121.417,67 -190.487,80

Κέρδη µετά από φόρους  (Α) 614.476,63 691.584,31

  -Ιδιοκτήτες µητρικής 614.476,63 691.584,31

 -∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

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

614.476,63 691.584,31

  -Ιδιοκτήτες µητρικής 614.476,63 691.584,31

 -∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0281 0,0316

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 824.807,83 1.017.546,02  
 



 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις  
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 

6

 

Γ΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
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∆΄.  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 ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικού Εµπορίου, ∆ιεύθυνση 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 Μαρτίου 2012 

εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 23 Μαΐου 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 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

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

ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34, «Ενδιάµεσες Οικονοµικές 

Καταστάσεις» καθότι η Εταιρεία υιοθέτησε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς. Οι ενδιάµεσες 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 ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα 

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

µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης 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 ∆ΠΧΑ 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 τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2011 που έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα 

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

αναγνώστη. ∆εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση 

µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία των οικονοµικών 

καταστάσεων της 31.12.2011 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 

 
3. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). Η κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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 
 
● ∆ΛΠ 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. 

 
● ∆ΛΠ 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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● Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς 

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

Ιουλίου 2010) 

Η  ∆ιερµηνεία 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 

 

● Ε∆∆ΠΧΑ 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  ∆εκεµβρίου 2012 
 
● ∆ΠΧΑ 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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● ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

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

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

● ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

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

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ 

(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το 

Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 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 

∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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.  



 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις  
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 

13

 

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. ∆απάνες 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 ∆ιαθέσιµα 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. 



 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις  
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 

18

 

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 ∆άνεια 

Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 23 ‘‘Κόστος ∆ανεισµού’’. 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 ∆ιαχείριση 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 ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση 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 Μαρτίου 2012 και την 31 

∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 
Η Εταιρεία χρησιµοποίησε στον Ισολογισµό πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΑ τις 

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

ως τεκµαρτό κόστος, βάσει της εξαίρεσης που παρέχεται από το ∆ΠΧΑ 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 1.01.2012 

έως 31.03.2012 σε  € 38.167,79. 

 

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 – 31.03.2012: 
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4.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 και την 31 ∆εκεµβρίου 2011 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  € 1.167,60. 

 

4.3 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που εµφανίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 και την 31 

∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

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 Μαρτίου 2012 και την 31 ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται εξής : 

 
 

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 ∆ΠΧΑ 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 Μαρτίου 2012 και την 31 ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 
 

Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 1.470.367,56 (οι 

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

καθώς και σε επιπλέον προβλέψεις για τις ανάγκες των ∆ΠΧΑ ύψους € 1.239.972,02 

καλύπτουν όλες τις ενδεχόµενες απώλειες της Εταιρείας από τη µη είσπραξη 

επισφαλών απαιτήσεών της. 

 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες σχηµατίζεται επί συγκεκριµένων υπολοίπων των 

πελατών τα οποία η ∆ιοίκηση 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 31.03.2012 31.12.2011
∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι 
αποµειωµένες 6.904.495,41 7.169.016,61

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι 
αποµειωµένες 
0 – 180 ηµέρες 131.996,98 130.335,92
> από 180 ηµέρες 41.675,49 38.926,62
 7.078.167,88 7.338.279,15
 

Στο τέλος της περιόδου, κρίθηκε από τη ∆ιοίκηση 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 Μαρτίου 2012 και την 31 ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

Περιγραφή 31.03.2012 31.12.2011
Μετοχές εισηγµένων στο ΧΑ επιχειρήσεων (NUTRIAT 
τεµ 8.970 Χ 0,051)

457,47 663,78

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (1.618 Χ 
0,33)

533,94 611,60

991,41 1.275,38  
 

Η ζηµία από την αποτίµηση των µετοχών ανήλθε στην περίοδο σε € 283,97. 
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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 Μαρτίου 2012 και την 31 

∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

4.8 ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Τα Ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα που εµφανίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 και την 31 

∆εκεµβρίου 2011 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 Μαρτίου 2012 και 

την 31 ∆εκεµβρίου 2011 έχουν ως εξής : 

 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύµφωνα 

µε την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την 26.04.2012 : 

Ονοµατεπώνυµο µετόχου Μετοχές - ψήφοι Ποσοστό 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 6.770.068 31,17% 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6.266.340 28,64% 

SYCOMORE TWENTY  1.809.800 8,27% 

SYCOMORE SMALLCAP  435.331 1,99% 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 215.702 0,99% 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 121.852 0,56% 

ALICO ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100.000 0,46 

 15.768.704 72,08% 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 6.107.296 27,92% 

Σύνολο 21.876.000 100% 
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4.10 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 

Οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 και την 31 ∆εκεµβρίου 2011 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

Τα οµολογιακά δάνεια αφορούν δύο κοινά Οµολογιακά ∆άνεια 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 Μαρτίου 2012 και την 31 

∆εκεµβρίου 2011 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 Μαρτίου 2012 και την 31 ∆εκεµβρίου 2011 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 
 

Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν τις δόσεις των 

µακροπροθέσµων οµολογιακών δανείων που είναι πληρωτέες µέσα στη χρήση 2012 

ύψους € 802.024,64 προς την Εθνική τράπεζα. 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 Μαρτίου 2012 και την 31 ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 
 

4.14 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 και την 31 ∆εκεµβρίου 2011 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 31.03.2012 31.12.2011
Προκαταβολές πελατών 810.981,34 329.070,91
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 841.470,91 372.067,06
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 74.117,68 125.549,85
Μερίσµατα πληρωτέα 13.982,69 13.982,69
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 540.803,52 270.996,12
Πιστωτές διάφοροι 951.533,19 805.690,87

3.232.889,33 1.917.357,50  
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4.15 Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών που εµφανίζεται στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της 

Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 και την 31η Μαρτίου 2011 αναλύονται 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. 

∆ιαθέτει άριστα οργανωµένο τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, 

δυναµικό τµήµα Μάρκετινγκ και ∆ηµιουργικό 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. 

 

∆ευτερεύων 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. 



 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις  
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 

35

 

4.16 Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 και την 31η Μαρτίου 2011 αναλύεται ως 

ακολούθως : 

 
 

4.17 Άλλα έσοδα 

Τα άλλα έσοδα που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 και την 31η Μαρτίου 2011 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 Μαρτίου 2012 και την 31η Μαρτίου 2011 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

4.19 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 και την 31η Μαρτίου 2011 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 



 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις  
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 

37

 

4.20 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 και την 31η Μαρτίου 2011 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

4.21 Κόστος µισθοδοσίας 

Το κόστος µισθοδοσίας που περιλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 και την 31η Μαρτίου 2011 

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 Μαρτίου 2012 και την 31η Μαρτίου 2011 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 
 

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

κατωτέρω, αλλά στη συνέχεια, για τις ανάγκες των ∆ΠΧΑ, 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 Μαρτίου 2012 και την 31η 

Μαρτίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 
 

4.24 Φόροι 

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσεως που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις, της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 και την 31η Μαρτίου 2011 

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%. 
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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: 
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5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

 

5.1 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης 

Για το πρώτο τρίµηνο της χρήσεως 2012 δεν απαιτείται Έκθεση Επισκόπησης από 

Νόµιµο Ελεγκτή, για τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες 

έχουν καταρτισθεί µε τη τήρηση όλων των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν 

στην κατάρτιση των οικονοµικών κατασάσεων της προηγούµενης χρήσεως 2011. 

 

5.2 Μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές 

∆εν υπήρξε περίπτωση µεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιµήσεων, 

διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινοµήσεις κονδυλίων των οικονοµικών 

καταστάσεων, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

 

5.3 Εταιρικά γεγονότα 

∆εν υπήρξαν εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης 

εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε διακοπή 

εκµετάλλευσης. 

 

5.4 Αλλαγή χρονικής περιόδου της οικονοµικής χρήσης 

∆εν 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 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

Η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ούτε οι 

οικονοµικές καταστάσεις της περιλαµβάνονται σε ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες. 
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5.6 Εκκρεµοδικίες – ∆ικαστικές Υποθέσεις 

∆εν 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 € 1.470.367,55. 

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. 

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 ∆εκέµβριο του 2010, ο πελάτης «ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ» 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 περιόδου έχουν επιβαρυνθεί µε πρόβλεψη € 135.278,25 για ζηµία που 

ενδεχοµένως προκύψει από την µερική εξόφληση της απαίτησης που διατηρεί η 

εταιρεία κατά της «ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ». 
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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. 

 

5.7 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 68 

εργαζοµένους (+32 εποχικούς) στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 69 

εργαζόµενους (+27 εποχικούς), στο τέλος αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης 

χρήσης.  Έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις αποζηµίωσης του προσωπικού λόγω 

συνταξιοδότησης ύψους € 237.942,62. 

 

5.8 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν 

αναµένει να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

5.9 ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις – Χορηγηθείσες εγγυήσεις 

Οι δεσµεύσεις της Εταιρείας αφορούν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

συµβάσεων, το ύψος των οποίων στις 31.03.2012 ανερχόταν σε σε € 89.987,44. 
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5.10 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.  

 

5.11 Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισµό ανήλθαν στην περίοδο 1.01 έως 

31.03.2012 σε € 38.167,79. 

 

5.12 Μέρισµα 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιοε της Εταιρείας πρότεινε στη τακτική Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων τη µη διανοµή του υποχρεωτικού πρώτου µερίσµατος από τα κέρδη της 

χρήσεως 2011. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 26.04.2012, κατόπιν ειδικής 

ψηφοφορίας ενέκρινε την πρόταση του ∆Σ και αποφάσισε, µε ποσοστό 71,62 % επί 

του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 

2011, προκειµένου να ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρείας. 
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5.13 Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας η οποία συνήλθε στις 

26.04.2012 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:  

1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα και ενέκρινε την έκθεση του ∆ιοικητικού 

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

20ής εταιρικής χρήσεως άνευ ουδεµίας τροποποιήσεως. 

2. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας ενέκρινε την πρόταση του 

Προέδρου του ∆Σ και αποφάσισε, µε ποσοστό 71,62 % επί του καταβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2011, προκειµένου 

να ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρίας. 

3. Η Γενική Συνέλευση µε ειδική Ψηφοφορία που έγινε µε ονοµαστική κλήση κάθε 

παρισταµένου µετόχου, απάλλαξε οµόφωνα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον 

ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για τα πεπραγµένα της 20ής εταιρικής 

χρήσεως 2011. 

4. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας µε 

την επωνυµία «BAKER TILLY HELLAS AE», που εδρεύει στην Αθήνα, 

Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 153 41 Αθήνα, για τον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2012. 

5. Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε τις καταβληθείσες αµοιβές για την περίοδο από 

01.01.2011 έως 31.12.2011 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και προέγκρινε 

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

01.01.2012 έως 31.12.2012. 

6. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, η θητεία 

του νεοεκλεγέντος ∆.Σ. άρχισε από την 26.04.2012 και λήγει την 26.04.2015, 

παρατείνεται δε αυτοδικαίως µέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης του έτους 2015, εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί µετά την 26.04.2015. 

7. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε οµόφωνα στη θέση αποθανόντος µέλους της 

Επιτροπής Ελέγχου το νέο µέλος της Επιτροπής. 
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5.14 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Ως συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις 

θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες, τα µέλη της ∆ιοίκησης και τα ∆ιευθυντικά 

στελέχη. Τα έσοδα και τα έξοδα, οι συναλλαγές µε τα µέλη της ∆ιοίκησης και τα 

∆ιευθυντικά στελέχη για το διάστηµα 1.01 έως 31.03.2012 καθώς και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 31.03.2012 αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα : 

 

α) Έσοδα 0,00
β) Έξοδα 0,00
γ) Απαιτήσεις 0,00
δ) Υποχρεώσεις 0,00
ε) Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών 
∆ιοίκησης    164.369,65

στ) Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της 
∆ιοίκησης 0,00

 

Οι παροχές προς τα ∆ιευθυντικά Στελέχη και τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας αναλύονται 

ως ακολούθως : 

Αµοιβές και Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών 

Βραχυπρόθεσµες παροχές προς εργαζοµένους 
Μισθοί 102.988,33

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 18.845,49
Bonus 0,00

Λοιπές αµοιβές 0,00
Σύνολο 121.833,82

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 ∆.Σ. 

Βραχυπρόθεσµες παροχές 
Μισθοί 42.535,83

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 0,00
Bonus 0,00

Λοιπές αµοιβές 0,00
42.535,83

 

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

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε ∆ιευθυντικά Στελέχη (και τις 

οικογένειές τους). ∆εν 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 ∆ιευθυντικών στελεχών και των µελών της ∆ιοίκησης 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. 
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6. ∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Οι ετήσιες και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση 

Ελέγχου και η Έκθεση Επισκόπησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

(όποτε αυτές απαιτούνται) και οι Εκθέσεις ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού 

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. 

 

7. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού  

 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα άξια 

αναφοράς που να έχουν συµβεί µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 

καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 
Α∆Τ  ΑΕ  032224 

Aρ. Αδείας : 0019079 A Tάξεως 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ 
Α∆Τ  ΑΒ  691316 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ 
Α∆Τ  ΑΗ  181790 
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ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ περιόδου 1.01 έως 31.03.2012 

 

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : www.ascompany.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων : 23 Μαΐου 2012

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €υρώ Ποσά εκφρασµένα σε €υρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.03.2012 31.12.2011 1.1 έως 1.1 έως
31.03.2012 31.03.2011

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 7.506.970,47 7.569.191,65
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 32.509,85 36.486,48 Κύκλος εργασιών 5.359.005,98 4.584.380,76
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 382.370,67 353.316,95 Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 2.799.023,90 2.567.837,07
Αποθέµατα 3.861.199,20 3.635.125,65 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
Απαιτήσεις από πελάτες 12.764.653,76 10.267.145,07 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 719.274,63 909.050,43
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.791.312,21 5.938.467,87 Κέρδη / (ζηµίες) πρό φόρων 735.894,30 882.072,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29.339.016,16 27.799.733,67 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 614.476,63 691.584,30

   - Ιδιοκτήτες µητρικής 614.476,63 691.584,30
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    -∆ικαιώµατα 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 10.535.886,48 9.921.409,85 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 18.849.032,48 18.234.555,85 µετά από φόρους (Α) + (Β) 614.476,63 691.584,30

   - Ιδιοκτήτες µητρικής 614.476,63 691.584,30
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0,00 0,00    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 18.849.032,48 18.234.555,85

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €υρώ) 0,0281 0,0316
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.065.600,00 1.065.600,00
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.031.351,65 1.031.317,93 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.802.024,64 3.069.200,00 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 824.807,83 1.017.546,01
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.591.007,39 4.399.059,89
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 10.489.983,68 9.565.177,82

3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 29.339.016,16 27.799.733,67 Ποσά εκφρασµένα σε €υρώ

0,00 0,00

31.03.2012 31.03.2011
4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

Ποσά εκφρασµένα σε €υρώ (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 18.234.555,85 17.560.669,09
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

1.1 έως 1.1 έως (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 614.476,63 691.584,30
31.03.2012 31.03.2011 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00

Λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 0,00 0,00
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 735.894,30 882.072,11 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
Πλέον / µείον προσαρµογές για : (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα) 18.849.032,48 18.252.253,39
Αποσβέσεις 105.533,20 108.495,59
Προβλέψεις 135.278,25 47.639,12
Συναλλαγµατικές διαφορές 14.985,67 -135.600,49 5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας -60.395,50 189.713,81
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 27.815,34 48.296,73 1.
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης :
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -226.073,55 449.805,31 2.
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.112.446,75 -2.915.816,14
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.067.112,26 800.489,67
Μείον : 3.
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -27.815,34 -48.296,73
Καταβληµένοι φόροι 0,00 -62.705,04
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -340.112,12 -635.906,06 4.

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 5.
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -39.335,39 -163.920,86
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 27.934,80
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών τίτλων (µετοχών) 0,00 0,00 6.
Τόκοι εισπραχθέντες 44.718,98 21.831,63
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 5.383,59 -114.154,43
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισροές από δικαιώµατα µειοψηφίας στο µετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής 0,00 0,00 7.
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων -267.175,36 -267.300,00 8.
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -22.343,62 -25.966,25
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -289.518,98 -293.266,25
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
 και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) -624.247,51 -1.043.326,74
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 4.834.018,90 3.905.610,38
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 4.209.771,39 2.862.283,64 9.
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α) Έσοδα 0,00
β) Έξοδα 0,00
γ) Απαιτήσεις 0,00
δ) Υποχρεώσεις 0,00
ε) Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 164.369,65
στ) Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0,00

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

∆εν υπήρξε περίπτωση µεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιµήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινοµήσεις κονδυλίων των
οικονοµικών καταστάσεων, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 68 εργαζοµένους (+32 εποχικούς) στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και
σε 69 εργαζόµενους (+27 εποχικούς), στο τέλος αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης. Έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις αποζηµίωσης του
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ύψους € 237.942,62.

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και
απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. (Βλ. Σηµείωση 5.8 στις οικονοµικές καταστάσεις).

Έχουν τηρηθεί όλες οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης 2011.

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

∆εν 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 ∆ΛΠ 24
έχουν ως ακολούθως:

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

∆εν 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 € 2.106.531,49. (Βλ. Σηµείωση 5.6 στις οικονοµικές καταστάσεις).

AS COMPANY Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως  31 Μαρτίου 2012

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22949/06/Β/90/107    ∆ιεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : ∆ήµος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ
Α∆Τ  ΑΒ  691316

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ
Α∆Τ  AH 181790

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Α∆Τ  ΑΕ  032224

Aρ. Αδείας : 0019079 A' Tάξεως  


