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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Περιοδικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 

εννεάµηνης περιόδου είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

‘‘AS COMPANY AE’’ στις 8 Νοεµβρίου 2006 και έχουν δηµοσιευθεί στον τύπο και 

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

www.ascompany.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στο τύπο στοιχεία και 

πληροφορίες, 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 Πληροφόρησης. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, 

στα δηµοσιευθέντα στον τύπο στοιχεία και πληροφορίες έχουν γίνει ορισµένες 

συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
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1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 Επεξηγ.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 30.09.2006 31.12.2005
  
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού  
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6.1 8.845.742,33 9.087.273,50
Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6.2 18.835,30 45.666,78
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.3 84.580,72 74.204,91
Κυκλοφορούν ενεργητικό  
Αποθέµατα 6.4 3.902.569,88 3.313.659,18
Απαιτήσεις από πελάτες 6.5 10.878.193,72 12.056.242,94
Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 6.6 10.614,00 7.308,00
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6.7 223.372,55 586.099,84
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.8 286.719,81 274.762,42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  24.250.628,31 25.445.217,57
  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 6.9 0,00 0,00
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.10 1.328.820,90 638.120,08
  
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  
Οφειλές προς προµηθευτές 6.11 1.891.103,80 3.140.517,99
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 6.12 4.992.208,54 3.597.338,09
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.13 1.704.984,94 3.845.124,93
Σύνολο υποχρεώσεων (α)  9.917.118,18 11.221.101,10
Κεφάλαιο και αποθεµατικά  
Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 6.14 8.313.146,00 8.313.146,00
∆ιαφορά µετοχών έκδοσης υπέρ το άρτιο 6.14 74.509,17 74.509,17
Αποθεµατικά 6.14 1.369.022,72 1.369.022,72
Σωρευµένα κέρδη 6.14 4.576.832,24 4.467.438,59
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)  14.333.510,13 14.224.116,48
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (γ)  0,00 0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)  14.333.510,13 14.224.116,48
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  24.250.628,31 25.445.217,57

 

Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων της εννεάµηνης περιόδου από 1.1 έως 30.09.2006. 
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2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ    

 
Επεξηγ. 
Σηµ. 

1.1 έως 
30.09.2006

1.1 έως 
30.09.2005

1.7 έως 
30.09.2006 

1.7 έως 
30.09.2005

     
Σύνολο Κύκλου εργασιών 6.15 12.068.002,78 10.314.583,89 4.073.842,01 3.660.747,49
Κόστος πωλήσεων 6.16 -6.237.620,86 -5.197.368,01 -2.372.976,89 -2.078.143,21
Μικτά κέρδη  5.830.381,92 5.117.215,88 1.700.865,12 1.582.604,28
Άλλα έσοδα 6.17 48.169,48 55.038,13 1.080,84 -27.743,98
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.18 -743.163,10 -636.680,94 -215.123,10 -176.358,90
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 6.19 -2.417.211,51 -2.182.732,65 -604.521,77 -618.516,79
Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 6.20 -90.896,68 -80.169,13 -22.327,10 -23.294,33
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων  2.627.280,11 2.272.671,29 859.973,99 736.690,28
Αποσβέσεις 6.22 -392.534,78 -365.860,02 -134.392,87 -122.892,54
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  2.234.745,33 1.906.811,27 725.581,12 613.797,74
Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 6.23 -218.576,45 -152.892,27 -65.680,58 -38.736,00
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων  2.016.168,88 1.753.919,00 659.900,54 575.061,74
Μείον φόροι 6.24 -812.940,23 -599.316,56 -248.074,02 -200.898,14
Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α)  1.203.228,65 1.154.602,44 411.826,52 374.163,60
Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους από 
διακοπείσες δραστηριότητες (β)  0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες (α) + (β)  1.203.228,65 1.154.602,44 411.826,52 374.163,60
Κατανέµονται σε:   
Μετόχους εταιρείας  1.203.228,65 1.154.602,44 411.826,52 374.163,60
Μετόχους µειοψηφίας  0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - 
βασικά (σε €)  0,055 0,053 0,019 0,017
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή – 
(σε €)  0,00 0,00 0,00 0,00

 

Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων της εννεάµηνης περιόδου από 1.1 έως 30.09.2006. 
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3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
 

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
   
 30.09.2006 30.09.2005 
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου 
(1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα) 14.224.116,48 13.422.889,27
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους 1.203.228,65 1.154.602,44
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) -1.093.835,00 -656.301,00
Καθαρό εισόδ.καταχωρ.απευθείας στη καθαρή θέση 0,00 0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0,00 -55.711,90
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου 
(30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα) 14.333.510,13 13.865.478,81

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων της εννεάµηνης περιόδου από 1.1 έως 30.09.2006. 
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4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1.1 - 30.09.2006 1.1 - 30.09.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων  2.016.168,88 1.753.919,00
Πλέον (µείον) προσαρµογές για: 
Αποσβέσεις  392.534,78 365.860,02
Προβλέψεις -18.914,30 0,00
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 1.796,78
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 240.506,66 155.248,73
Πλέον (µείον) προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -588.910,70 -138.550,67
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 787.661,23 817.581,09
(Μείωση) / (αύξηση) λοιπών υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) -2.271.365,45 -1.658.200,79
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβληµένα -240.506,66 -155.248,73
Καταβληµένοι φόροι -193.619,89 -452.723,05
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 123.554,55 689.682,38
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -124.172,13 -539.368,63
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων 12.010,71 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών τίτλων 
(µετοχών) 0,00 36.538,80
Τόκοι εισπραχθέντες 13.887,71 2.356,46
Μερίσµατα εισπραχθέντα 4.736,50
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -93.537,21 -500.473,37
Χρηµατοδοτικές δραστηριοτήτων 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.394.870,45 465.132,01
Μερίσµατα πληρωθέντα -1.412.930,40 -302.769,60
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -18.059,95 162.362,41
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα (α) + (β) + (γ) 11.957,39 351.571,42
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 274.762,42 245.366,49
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 286.719,81 596.937,91

Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων της εννεάµηνης περιόδου από 1.1 έως 30.09.2006. 

 



 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της τρίµηνης περιόδου 
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 

 

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

5.1  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 30 Σεπτεµβρίου 2006 

εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 8 Νοεµβρίου 2006. 

 

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και ο σκοπός της, όπως αυτός ορίζεται στο 

άρθρο 4 του Καταστατικού της, είναι: 

1. Η κατασκευή, η εµπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και η παροχή υπηρεσιών 

πληροφορικής,  επικοινωνιών και logistics (∆ιανοµές – Οργάνωση αποθηκεύσεων – 

Μεταφορές – Συσκευασίες – Αποσυσκευασίες – Συναρµολόγηση προϊόντων). 

2. Η κατασκευή και η εµπορία πάσης φύσεως παιδικών και βρεφικών παιχνιδιών, 

δώρων και συναφών ειδών. 

3. Η κατασκευή και η εµπορία ειδών ενδύσεως και υποδήσεως, βιβλίων, παντός 

είδους ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης και αναπαραγωγής εικόνας, ήχου και 

κειµένου. 

4. Η ίδρυση και λειτουργία χώρων ψυχαγωγίας (παιδικών πάρκων), αθλητικών 

κέντρων, σχολείων κάθε βαθµίδας και κέντρων εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες  εκάστοτε διατάξεις. 

5. Η αντιπροσώπευση και εκµετάλλευση  πνευµατικών δικαιωµάτων και η παραγωγή 

διαφηµιστικών εντύπων, συσκευασιών και ταινιών. 

6. Η ίδρυση και λειτουργία εστιατορίων ταχείας εστιάσεως, σνακ-µπαρ, καφε-

ζαχαροπλαστείων, πρατηρίων ειδών ζαχαροπλαστικής. 

7. Η ίδρυση και λειτουργία σηµείων λιανικής πώλησης παιχνιδιών, δώρων, τροφίµων, 

ποτών, ζαχαρωδών, ηµερησίου και περιοδικού τύπου, ειδών καπνιστού, ψιλικών 

ειδών ενγένει, τηλεκαρτών, αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, ειδών προσωπικής 
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υγιεινής, ειδών οικιακού εξοπλισµού, οικιακών σκευών, λευκών ειδών και άλλων 

συναφών ειδών. 

8. Η ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων Stock και Outlet, όπως αυτά ορίζονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σχετικά µε τα είδη εµπορίας της εταιρίας, κατά τα 

ανωτέρω. 

Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρία µπορεί: 

1. Να διενεργεί εισαγωγές και εξαγωγές όλων των ανωτέρω ειδών. 

2. Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεµφερούς σκοπού, µε φυσικά 

πρόσωπα ή εταιρία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, και να συγχωνεύεται µε άλλη 

επιχείρηση ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατοµική ή εταιρική, 

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 

3. Να ιδρύει τέτοιες εταιρείες, καθώς και να συµµετέχει και να συνεργάζεται µε 

επιχειρήσεις που υφίστανται ή δηµιουργούνται στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, που 

επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 

4. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό η νοµικό πρόσωπο, µε οποιονδήποτε 

πρόσφορο τρόπο. 

5. Να αντιπροσωπεύει διαφόρους εµπορικούς ή βιοµηχανικούς οίκους εσωτερικού 

και εξωτερικού, οµοίου ή παρεµφερούς σκοπού. 

6. Να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και 

7. Να ενεργεί γενικά ό,τι κρίνει ως αναγκαίο ή χρήσιµο για την πραγµατοποίηση του 

σκοπού της». 

 

5.2 Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων σε ∆ΠΧΠ 

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 Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). 

 

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

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, «Πρώτη 

υιοθέτηση» και το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34, «Ενδιάµεσες Οικονοµικές 

Καταστάσεις» καθότι η Εταιρεία για πρώτη φορά υιοθετεί τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
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Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 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 ∆ΠΧΠ, 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. 

 

Η ετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 

απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση 

κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών τής 

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 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 2005 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2005 που έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα 

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

αναγνώστη. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν 

σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία των οικονοµικών 

καταστάσεων της 31.12.2005 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. 
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5.3  Σηµαντικές Λογιστικές Αρχές 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Η κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 περίοδο όσο και στην αντίστοιχη 

περσινή έτσι ώστε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις να 

είναι συγκρίσιµα. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 30 Σεπτεµβρίου 2006 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στις 8 Νοεµβρίου 2006 και έχουν αναρτηθεί στο site www.ascompany.gr 

καθόσον η Εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 

 

 

5.3.1 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. 
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5.3.2  Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 

 

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 

τ.µ.. 

 

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

 

 έτη % 

Κτίρια 25 4 

Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα 8 12 

Μεταφορικά µέσα έως 5 20 

Έπιπλα και σκεύη & εξοπλισµός γραφείου έως 5 20 

 

5.3.2.1  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 επιµετρώνται 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 επιµετρώνται 

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. 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. 
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5.3.2.2  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. 

Ζηµιά 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. 

 

 

5.3.3  Αποθέµατα 

 

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

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

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

σταθµικής τιµής η οποία ακολουθείται παγίως ανά τρίµηνο. 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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5.3.4  Απαιτήσεις από πελάτες 

 

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. 

 

 

5.3.5 Ταµειακά διαθέσιµα 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. 
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5.3.6  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. 

 

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που 

κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση και στα κέρδη της Εταιρείας 

σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε 

καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε 

σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 

 

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 κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από 

τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των 

Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται 

διαιρώντας το καθαρό κέρδος της περιόδου που αναλογεί στους µετόχους κοινών 

ονοµαστικών µετοχών, µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία 

κατά τη διάρκεια της περιόδου. 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. Κάθε κέρδος ή 

ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για τη συναλλαγή λοιπά κόστη, 

εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα Ίδια Κεφάλαια. 
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5.3.7 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. 

 

5.3.8 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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5.3.9  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. 

 

 

5.3.10 ∆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. 
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5.3.11  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. 

 

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. 
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5.3.12 ∆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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5.3.13 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. 
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6. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

6.1 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 ∆εκεµβρίου 

2005 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Γήπεδα – Οικόπεδα 1.947.228,34 1.947.228,34
Κτίρια και τεχνικά έργα 6.390.341,88 6.585.797,15
Μηχανήµατα – τεχνικές εγκαταστάσεις 7.062,90 9.119,60
Μεταφορικά µέσα 33.593,11 45.906,26
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 335.618,91 400.608,44
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 131.897,19 98.613,71
 8.845.742,33 9.087.273,50

 

Η Εταιρεία χρησιµοποίησε στον Ισολογισµό πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΠ τις 

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

ως τεκµαρτό κόστος, βάση της εξαίρεσης που παρέχεται από το ∆ΠΧΠ 1. 

 

Η αναπροσαρµογή 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 01.01 έως 

30.09.2006 σε  €  106.449,45. 

 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

 

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση παγίων ανέρχονται σε € 114.174,51 και οι 

προκαταβολές σε προµηθευτές παγίων σε  € 17.722,68. 
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Οι αξίες κτήσεως και οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων αναλύονται ως εξής : 

 

Αξίες κτήσεως Γήπεδα 
Οικόπεδα 

Κτίρια 
εγκαταστ. 

Μηχανολ. 
εξοπλισµός 

Μεταφ. 
µέσα 

Έπιπλα 
λοιπός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση 

       
Αξίες κτήσεως 
31.12.2004 1.947.228,34 6.579.790,74 46.905,70 186.859,05 1.127.271,60 21.727,96 

Αγορές – προσθήκες 
χρήσεως 2005 0,00 657.383,79 0,00 0,00 40.678,78 708.844,42 

Μειώσεις – πωλήσεις 
χρήσεως 2005 0,00 0,00 0,00 -24.441,97 0,00 -631.958,67 

Αξίες κτήσεως 
31.12.2005 1.947.228,34 7.237.174,53 46.905,70 162.417,08 1.167.950,38 98.613,71 

Αγορές – προσθήκες 
χρήσεως 2006 0,00 32.234,27 0,00 0,00 58.654,38 15.560,80 

Μειώσεις – πωλήσεις 
χρήσεως 2006 0,00 0,00 0,00 -52.666,18 0,00 0,00 

Αξίες κτήσεως 
30.09.2006 1.947.228,34 7.269.408,80 46.905,70 109.750,90 1.226.604,76 114.174,51 

 

Αποσβέσεις Γήπεδα 
Οικόπεδα 

Κτίρια 
εγκατ. 

Μηχαν. 
εξοπλ 

Μεταφ. 
µέσα 

Έπιπλα 
λοιπός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση 

       
Αποσβεσµένα 
31.12.2004 0,00 362.384,46 35.036,30 124.490,15 616.045,95 0,00 

Τακτικές αποσβέσεις 
χρήσεως 2005 0,00 288.992,92 2.749,80 16.462,64 151.295,99 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων 
χρήσεως 2005 0,00 0,00 0,00 -24.441,97 0,00 0,00 

Αποσβεσµένα 
31.12.2005 0,00 651.377,38 37.786,10 116.510,82 767.341,94 0,00 

Τακτικές αποσβέσεις 
χρήσεως 2006 0,00 227.689,54 2.056,70 12.313,15 123.643,91 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων 
χρήσεως 2006 0,00 0,00 0,00 -52.666,18 0,00 0,00 

Αποσβεσµένα 
30.09.2006 0,00 879.066,92 39.842,80 76.157,79 890.985,85 0,00 

 
Αναπόσβεστη αξία 
στις 31.12.2004 1.947.228,34 6.217.406,28 11.869,40 62.368,90 511.225,65 21.727,96 

Αναπόσβεστη αξία 
στις 31.12.2005 1.947.228,34 6.585.797,15 9.119,60 45.906,26 400.608,44 98.613,71 

Αναπόσβεστη αξία 
στις 30.09.2006 1.947.228,34 6.390.341,88 7.062,90 33.593,11 335.618,91 114.174,51 
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6.2 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 ∆εκεµβρίου 

2005 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Αξία κτήσεως λογισµικών προγραµµάτων 259.358,65 259.358,65
Συσσωρευµένες αποσβέσεις λογισµικών -240.523,35 -213.691,87
 18.835,30 45.666,78

 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν την αξία κτήσεως και τις 

συσσωρευµένες αποσβέσεις (µε συντελεστή απόσβεσης 30%) των λογισµικών 

προγραµµάτων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

 

6.3 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 ∆εκεµβρίου 

2005 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 84.580,72 74.204,91
 84.580,72 74.204,91

 

Η ανάλυση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

∆ιαγραφή εξόδων ερευνών και ανάπτυξης 1.709,64 6.782,80
∆ιαγραφή εξόδων αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίο -0,07 -0,07
∆ιαγραφή εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων 1.012,98 1.591,20
Πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµάτων 68.808,17 54.580,98
Πρόβλεψη υποτίµησης επισφαλών απαιτήσεων 13.050,00 11.250,00
 84.580,72 74.204,91
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6.4 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά 

την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 ∆εκεµβρίου 2005 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Εµπορεύµατα 3.889.916,84 3.625.106,82
Μείον: Προβλέψεις για υποτίµηση αποθεµάτων -367.594,39 -337.594,39
Πρώτες και βοηθητικές ύλες Υλικά συσκευασίας 0,00 0,00
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 380.247,43 26.146,75
 3.902.569,88 3.313.659,18

 

Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις υποτίµησης των αποθεµάτων ύψους € 367.594,39 (οι 

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

και σε επιπλέον προβλέψεις για τις ανάγκες των ∆ΠΧΠ ύψους € 237.269,56 

(207.269,56 ευρώ από προηγούµενες χρήσεις πλέον 30.000,00 ευρώ στην τρέχουσα 

περίοδο) υπερκαλύπτουν τα βραδείας κυκλοφορίας και εµπορευσιµότητας 

εµπορεύµατα της Εταιρείας. 

 

Οι προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων αναλύονται σε παραγγελίες εξωτερικού 

ύψους  € 35.006,44 και σε προκαταβολές προµηθευτών ύψους  € 345.240,99. 
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6.5 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 ∆εκεµβρίου 2005 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Πελάτες 4.858.227,34 6.036.698,26
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -244.166,71 -270.865,01
Γραµµάτια εισπρακτέα στις Τράπεζες 36.650,33 34.460,02
Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 6.227.482,76 6.255.949,67
 10.878.193,72 12.056.242,94

 

Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 244.166,71 (οι 

οποίες αναλύονται σε προβλέψεις € 119.166,71 λογισµένες στα φορολογικά βιβλία 

και σε επιπλέον προβλέψεις για τις ανάγκες των ∆ΠΧΠ ύψους € 45.000,00 από 

προηγούµενες χρήσεις) υπερκαλύπτουν όλες τις ενδεχόµενες απώλειες της Εταιρείας 

από τη µη είσπραξη απαιτήσεών της. 
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6.6 Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 

Οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 ∆εκεµβρίου 2005 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Μετοχές εισηγµένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων 10.614,00 7.308,00
Ίδιες µετοχές 0,00 0,00
 10.614,00 7.308,00

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, που πραγµατοποιήθηκε 

στις 27 Απριλίου 2005, αποφάσισε την αγορά ιδίων µετοχών µέσω του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του κωδ. Ν. 

2190/1920, µε σκοπό τη στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής τους, επειδή η εν λόγω 

τιµή ήταν σηµαντικά χαµηλότερη από την τιµή που αντιστοιχεί στα δεδοµένα της 

αγοράς, καθώς και στην οικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρείας. Για 

τους λόγους αυτούς και προκειµένου να διορθωθεί η στρεβλωτική εικόνα που 

δηµιουργείτο όσον αφορά την πορεία της εταιρείας και να αποτραπεί η περαιτέρω 

αποµείωση της χρηµατιστηριακής της αξίας, η Γ. Σ. αποφάσισε: α) Την αγορά µέχρι 

437.534 µετοχών της εταιρείας, πλήρως αποπληρωµένων και ελεύθερων παντός 

ενοχικού ή εµπραγµάτου βάρους, δικαιώµατος ή διεκδίκησης τρίτου, ήτοι µέχρι 

ποσοστού 2,0% του συνόλου των µετοχών της εταιρείας, β) Να ορισθεί η κατώτατη 

τιµή αγοράς των µετοχών στο ποσό των 0,50 ευρώ και η ανώτατη στο ποσό των 2,00 

ευρώ, γ) Το συνολικό χρονικό διάστηµα αγοράς των µετοχών να µην υπερβαίνει τους 

δώδεκα (12) µήνες από τη λήψη της παρούσας απόφασης, ήτοι µέχρι την 27.04.2006 

και δ) Να εξουσιοδοτηθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας να εκτελέσει τις 

ανωτέρω αποφάσεις, να επιλέξει Χρηµατιστηριακή Εταιρεία ή Τράπεζα µέλος του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µέσω της οποίας θα πραγµατοποιηθεί η αγορά ιδίων 

µετοχών, να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

νόµου και του καταστατικού της εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή µέρους των 

ανωτέρω εξουσιών και να προβεί στη βάσει του άρθρου 16 του κωδ. Ν. 2190/1920 

τήρηση των αναγκαίων διατυπώσεων, ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων. 
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Έτσι η Εταιρεία έχει προβεί µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε αγορά 94.730 

ιδίων µετοχών µε µέση τιµή € 0,766 και αξία κτήσεως € 72.559,90. Το σύνολο των 

µετοχών της Εταιρείας που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

ανέρχεται σε 21.876.700 µετοχές. 

 

6.7 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Οι απαιτήσεις από τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού που εµφανίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 

∆εκεµβρίου 2005 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
∆οσµένες εγγυήσεις 34.321,47 18.545,90
Χρεώστες διάφοροι 6.084,68 388.041,20
Λογαριασµοί διαχειρίσεως και προκαταβολών 5.697,59 8.228,92
Έξοδα εποµένων χρήσεων 177.268,81 171.283,82
 223.372,55 586.099,84

 

6.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα Ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα που εµφανίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 

∆εκεµβρίου 2005 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Ταµείο 19.377,07 15.142,26
Καταθέσεις όψεως 267.342,74 259.620,16
 286.719,81 274.762,42

 

Τα ποσά αφορούν µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου και 

καταθέσεις σε λογαριασµούς όψεως που είναι άµεσα µετατρέψιµα σε ταµειακά 

διαθέσιµα. 
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6.9 Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 

Οι µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 ∆εκεµβρίου 

2005 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

  
∆άνεια Τραπεζών 0,00 0,00
 0,00 0,00

 

Πρόκειται για δάνεια από την Εµπορική Τράπεζα των οποίων το µακροπρόθεσµο 

µέρος τους εξοφλήθηκε στη χρήση 2005 και παρέµεινε το βραχυπρόθεσµο µέρος, 

ύψους € 1.017.142,88 προς εξόφληση στο 2006, το οποίο στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 

έχει υπόλοιπο υποχρέωσης ύψους  € 508.571,46. 

 

 

6.10 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 ∆εκεµβρίου 

2005 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

  
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.201.749,83 534.437,13
Προβλέψεις αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης 127.071,07 103.682,95
Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00
 1.328.820,90 638.120,08
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Αναπροσαρµογή αξίας γηπέδων – οικοπέδων 296.611,30 255.699,40
Αναπροσαρµογή αξίας κτιρίων 304.433,36 264.722,84
∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης 0,00 0,05
Αποτίµηση αξίας χρεογράφων µε ∆ΠΧΠ -3.470,48 -3.669,81
∆ιαγραφή επιχορηγήσεων επενδύσεων 19.486,67 17.684,65
Αναβαλλόµενος φόρος κερδών περιόδου 584.688,98 0,00
 1.201.749,83 534.437,13

 

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. 

 

Βάση του ελληνικού εργατικού δικαίου οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης 

σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης µε ποσό πληρωµής που υπολογίζεται 

σύµφωνα µε τις τελευταίες αποδοχές, την προϋπηρεσία και τον τρόπο της λήξης της 

εργασίας (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται ή 

απολύονται υπαιτιότητά τους δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης. Η πληρωτέα 

αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 40% εκείνου του 

ποσού που θα ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς υπαιτιότητα του εργαζόµενου. 
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6.11 Οφειλές προς προµηθευτές 

Οι οφειλές προς προµηθευτές που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 ∆εκεµβρίου 2005 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Προµηθευτές 1.559.148,49 2.393.214,39
Γραµµάτια πληρωτέα 64.376,36 28.706,77
Επιταγές πληρωτέες 267.578,95 718.596,83
 1.891.103,80 3.140.517,99

 

Χρεωστικά υπόλοιπα από καταβληθείσες προκαταβολές σε προµηθευτές της 

Εταιρείας ύψους € 362.963,67 εµφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασµούς των 

παγίων (€ 17.722,68) και των αποθεµάτων (€ 345.240,99) του Ενεργητικού. 

 

6.12 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 

Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 ∆εκεµβρίου 

2005 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Τράπεζες λογαριασµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων 4.483.637,08 2.580.195,21
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες επόµε 508.571,46 1.017.142,88
 4.992.208,54 3.597.338,09

 

Τα βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια αποτελούν αναλήψεις µε βάση διάφορα 

πιστωτικά όρια που διατηρεί η Εταιρεία µε τις τράπεζες του παρακάτω πίνακα. Τα 

ποσά των υποχρεώσεων είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού. 
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Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 2.837.811,87 1.592.047,07
Βραχυπρόθεσµα δάνεια ΕΘΝΙΚΗΣ -1,02 -1,02
Βραχυπρόθεσµα δάνεια ΠΕΙΡΑΙΩΣ -12,69 -12,69
Βραχυπρόθεσµα δάνεια ΚΥΠΡΟΥ -13,07 -13,07
Βραχυπρόθεσµα δάνεια EUROBANK 1.598.400,00 568.400,00
Βραχυπρόθεσµα δάνεια ABC FACTORS 47.451,99 419.774,92
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 508.571,46 1.017.142,88
 4.992.208,54 3.597.338,09

 

 

6.13 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και την 31 ∆εκεµβρίου 

2005 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Προκαταβολές πελατών 812.395,81 378.139,30
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 205.286,09 812.910,88
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 33.031,66 68.332,69
Μερίσµατα πληρωτέα 110.895,90 429.991,30
Πιστωτές διάφοροι 424.135,76 1.991.862,69
Έσοδα εποµένων χρήσεων 2.400,00 0,00
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 116.839,72 163.888,07
 1.704.984,94 3.845.124,93
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6.14 Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας 

Οι λογαριασµοί του µετοχικού κεφαλαίου, των αποθεµατικών και των λοιπών 

λογαριασµών των ιδίων κεφαλαίων κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006 και 31 

∆εκεµβρίου 2005 έχουν ως εξής : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 30.09.2006 31.12.2005 

 
Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 8.313.146,00 8.313.146,00
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 74.509,17 74.509,17
Τακτικό αποθεµατικό 490.265,71 490.265,71
∆ιαφορά από την µετατροπή του κεφαλ σε ευρώ 33.063,83 33.063,83
Έκτακτα αποθεµατικά 719.002,20 719.002,20
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων 199.250,88 199.250,88
Αποθεµατικό Ιδίων µετοχών -72.559,90 -72.559,90
Υπόλοιπο κερδών / ζηµιών χρήσεως εις νέο 4.576.832,24 4.467.438,59
 14.333.510,13 14.224.116,48

 

Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 

Με την από 11.05.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

της Εταιρείας αποφασίστηκε η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου και της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ σύµφωνα µε τον Ν. 2842/2000. Έτσι 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). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η 

µετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων στις 23.06.2006 : 

Ονοµατεπώνυµο µετόχου Αριθµός 
µετοχών 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

Ανδρεάδης Ευστράτιος 8.063.670 36,86% 
Ανδρεάδου Αναστασία 7.984.440 36,50% 
Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 19.850 0,09% 
Παπασπύρου Παναγιώτης  18.400 0,08% 
Επενδυτικό Κοινό 5.790.340 26,47% 
 21.876.700 100% 
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∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

Από την ιδιωτική τοποθέτηση και τη δηµόσια εγγραφή που πραγµατοποιήθηκε από 

13.9.2000 έως 15.9.2000 (απόφαση ∆.Σ. Χ.Α. 03.10.2000) αντλήθηκαν κεφάλαια 

συνολικού ύψους € 7.035.539,25 (∆ρχ. 2.397.360.000) µε την έκδοση 599.340 

µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 0,36683786 (∆ρχ. 125) και τιµή διάθεσης 

€11,73881145 (∆ρχ. 4.000). Κατά συνέπεια προέκυψε διαφορά από την έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιο ύψους € 6.815.678,64 (3.875Χ599.340=2.322.442.500 ∆ρχ.). 

Με την από 11.05.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

(ΦΕΚ 3228/01.06.2001), αποφασίστηκε: α) η αύξηση της ονοµαστικής αξίας των 

µετοχών κατά € 64.201,61 (από ∆ρχ. 125 σε 130) και β) η αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού υπέρ το 

άρτιο, ποσού € 6.676.967,86 (∆ρχ. 2.275.176.800) και παρέµεινε στον λογαριασµό το 

υπόλοιπο των € 74.509,17. 

 

Τακτικό αποθεµατικό 

Σύµφωνα µε την ελληνική εταιρική νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

µεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό 

φαίνεται στα βιβλία τους, σε τακτικό αποθεµατικό, µέχρι το αποθεµατικό αυτό να 

ανέρχεται στο ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

 

∆ιαφορά από µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ 

Με την από 11.05.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

(ΦΕΚ 3228/01.06.2001), αποφασίστηκε εκτός των άλλων και η στρογγυλοποίηση της 

ονοµαστικής αξίας των µετοχών και η µετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ 

σύµφωνα µε τον Ν. 2842/2000. Έτσι η ονοµαστική αξία της κάθε µετοχής από ∆ρχ. 

130 ή € 0,38151137197 στρογγυλοποιήθηκε σε € 0,38 και αντίστοιχα µειώθηκε το 

Μετοχικό Κεφάλαιο µε ποσό € 33.063,83 (€ 0,00151137197Χ21.876.700 µετοχές) 

και µε αυτό το ποσό σχηµατίστηκε το ανωτέρω αποθεµατικό. 
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Έκτακτα αποθεµατικά 

Αφορά αποθεµατικά που έχουν σχηµατιστεί από φορολογητέα κέρδη προηγούµενων 

χρήσεων σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

 

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά αφορούν κυρίως αποθεµατικά που σχηµατίστηκαν από 

µη διανεµηθέντα αφορολόγητα κέρδη µε τη χρήση των διατάξεων διαφόρων 

αναπτυξιακών νόµων. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείµει τα αφορολόγητα 

αποθεµατικά και συνεπώς, δεν έχουν υπολογιστεί σχετικοί αναβαλλόµενοι φόροι. 
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6.15 Κύκλος εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών που εµφανίζεται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων της Εταιρείας 

στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 και 30 Σεπτεµβρίου 2005 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Πωλήσεις εµπορευµάτων ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ 10.922.108,19 9.090.767,69
Πωλήσεις εµπορευµάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 172.038,20 69.607,20
Πωλήσεις εµπορευµάτων ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 346.052,30 1.149.104,43
Πωλήσεις εµπορευµάτων ΛΙΑΝΙΚΗΣ 627.804,09 5.104,57
 12.068.002,78 10.314.583,89

 

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, 

Παζλ, Παιχνίδια για Κορίτσια, Παιχνίδια για Αγόρια, Εποχιακά, Αθλητικά, 

Collector’s, Χνουδωτά, Ηλεκτρονικά, Multimedia, Εξωτερικού Χώρου και 

Τροχήλατα. Κύρια επιδίωξή είναι η συνεχής ανανέωση των προϊόντων και η 

ανάπτυξη νέων κατηγοριών, σύµφωνα µε τις εξελίξεις της αγοράς και τις ανάγκες του 

αγοραστικού κοινού. Το σήµα και τα παιχνίδια της AS Company είναι από τα πιο 

αναγνωρισµένα στην Ελλάδα και έχουν ταυτιστεί µε την ποιότητα, αφού η AS 

Company θέτει υψηλές προδιαγραφές και πραγµατοποιεί αυστηρούς ελέγχους µε 

µµοναδικό στόχο την ασφάλεια των παιδιών. Η AS Company συνεργάζεται µε τους 

καλύτερους κατασκευαστές και προµηθευτές παιχνιδιών διεθνώς, όπως Clementoni, 

Smoby, Mondo, Lexibook, Bandai,Hanzawa, Jumbo International, Singing Machine, 

Toytech, Vivid Imagination, Famosa,Wild Planet. Παράλληλα µε την εισαγωγή των 

παιχνιδιών από το εξωτερικό, η Εταιρεία σχεδιάζει και δηµιουργεί τα δικά της 

προϊόντα. Το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) δηµιουργήθηκε µε σκοπό την 

ανάπτυξη επωνύµων σειρών για την ελληνική αγορά, και σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Marketing, θα συµβάλλει στην πραγµατοποίηση ενός ακόµη στόχου της Εταιρείας, τη 

διείσδυση σε άλλες Ευρωπαϊκές αγορές. 
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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. Η ανάλυση ανά 

είδος πωλούµενων εµπορευµάτων έχει ως ακολούθως: 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9µηνο 2006 9µηνο 2005 
 Αξία % συµ/χής Αξία % συµ/χής 

10 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 1.707.661 14,15% 3.037.646 29,45% 
11 ΚΥΒΟΙ 21.560 0,18% 55.758 0,54% 
12 ΠΑΖΛ 310.665 2,57% 455.659 4,42% 
13 COLLECTOR'S 543.142 4,50% 511.560 4,96% 
14 ΨΙΛΙΚΑ 36.664 0,30% 50.713 0,49% 
15 ΕΠΟΧΙΑΚΑ 3.591.569 29,76% 2.474.325 23,99% 
16 ΑΓΟΡΙ 1.288.770 10,68% 446.808 4,33% 
17 ΚΟΡΙΤΣΙ 2.219.126 18,39% 1.781.508 17,27% 
18 ∆ΙΑΦΟΡΑ 186.496 1,55% 128.009 1,24% 
19 ΧΝΟΥ∆ΩΤΑ 223.807 1,85% 225.311 2,18% 
20 MULTIMEDIA 193 0,00% 876 0,01% 
21 ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 5.784 0,05% 3.085 0,03% 
22 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 425.734 3,53% 202.926 1,97% 
23 ΕΞΩΤΕΡ. ΧΩΡΟΥ 166.404 1,38% 155.311 1,51% 
24 ΒΕΒΕ 69.906 0,58% 125.064 1,21% 
25 ΣΧΟΛΙΚΟ 356.226 2,95% 118.931 1,15% 
26 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ 193.457 1,60% 148.899 1,44% 
27 ΑΘΛΗΤΙΚΑ 131.715 1,09% 317.783 3,08% 
28 ΑΝΩΝΥΜΑ 2.966 0,02% 21.045 0,20% 
29 ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ 60.021 0,50% 53.367 0,52% 
30 STOCK 118.568 0,98% 0 0,00% 
31 ΠΛΟΙΑ 407.569 3,38% 0 0,00% 

 ΣΥΝΟΛΑ 12.068.003 100% 10.314.584 100,00% 
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∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης  -  γεωγραφικοί τοµείς 

 

Ο κύκλος εργασιών από το εµπόριο παιχνιδιών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για 

παιδιά αναλύεται κατά γεωγραφική περιοχή ως ακολούθως :  

 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Πωλήσεις εµπορευµάτων στο εσωτερικό 11.549.912,28 9.095.872,26
Πωλήσεις εµπορευµάτων στο εξωτερικό 518.090,50 1.218.711,63
 12.068.002,78 10.314.583,89

 

Εποχικότητα στη δραστηριότητα 

 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από εποχικότητα η οποία εντοπίζεται 

κυρίως λόγω της διάθεσης των παιχνιδιών σε περιόδους των εορτών Χριστουγέννων 

και Πάσχα δηλαδή κατά τους µήνες ∆εκέµβριο και Απρίλιο τα έσοδα εµφανίζονται 

αυξηµένα. 

 

Τρίµηνα 2006 2005 
 Αξία % Αξία % 

Α΄Τρίµηνο 4,24 35,13 3,01 16,58% 

Β΄Τρίµηνο 3,75 31,07 3,64 20,04% 

Γ΄Τρίµηνο 4,08 33,80 3,66 20,15% 

∆΄Τρίµηνο   7,86 43,23% 

Σύνολο 12,07 100,00% 18,17 100,00% 
 

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αντιστοιχεί στον κωδικό 514.9 ‘‘Χονδρικό εµπόριο 

άλλων ειδών οικιακής χρήσεως’’, σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση των κλάδων 

οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ∆-03. 
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6.16 Κόστος πωλήσεων 

 

Το κόστος πωλήσεων που εµφανίζεται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων της 

Εταιρείας στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 και 30 Σεπτεµβρίου 2005 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων 6.027.154,63 5.097.441,32
Κόστος αναλωθέντων υλικών συσκευασίας 199.923,41 210.416,10
Κόστος αναλωθέντων αναλωσίµων υλικών 14.938,59 13.570,67
Κόστος αυτοπαραδόσεων -36.083,16 -48.408,98
Προβλέψεις υποτίµησης αποθεµάτων 30.000,00 -95.356,25
Ανόργανα και ανόργανα έξοδα 1.687,39 19.705,15
 6.237.620,86 5.197.368,01
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6.17 Άλλα έσοδα 

Τα λοιπά έσοδα που εµφανίζονται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων της Εταιρείας 

στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 και 30 Σεπτεµβρίου 2005 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 23.028,55 16.300,32
Έσοδα από αποζηµίωση ζηµιών 0,00 1.133,89
Έσοδα από επιδότηση ΟΑΕ∆ 0,00 0,00
Έσοδα από εισπραττόµενα έξοδα αποστολής 2,48 15,37
Κέρδη εκ πωλήσεως χρεογράφων 0,00 17.799,20
Έσοδα από προβλέψεις 0,00 0,00
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 25.138,45 19.789,35
 48.169,48 55.038,13

 

6.18 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

Τα έξοδα διοικήσεως που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 279.383,62 294.217,92
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 125.908,98 132.270,20
Παροχές τρίτων 108.456,61 75.204,25
Φόροι - τέλη 21.280,90 6.295,43
∆ιάφορα έξοδα 172.580,05 124.325,65
Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00
Αποσβέσεις 0,00 0,00
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 2.993,92 1.694,00
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 32.559,02 2.673,49
 743.163,10 636.680,94
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6.19 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

 

Τα έξοδα διαθέσεως που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 

αναλύονται ως ακολούθως : 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 819.908,47 820.237,03
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 378.113,84 337.318,34
Παροχές τρίτων 257.385,55 199.186,20
Φόροι – τέλη 36.238,71 27.053,84
∆ιάφορα έξοδα 906.234,47 795.291,88
Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00
Αποσβέσεις 0,00 0,00
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 19.330,47 2.415,94
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 1.229,42
 2.417.211,51 2.182.732,65

 

6.20 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

 

Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις αναλύονται ως ακολούθως : 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 66.131,31 59.753,35
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 0,00
Παροχές τρίτων 7.391,00 5.951,02
Φόροι – τέλη 230,27 48,52
∆ιάφορα έξοδα 16.080,37 13.560,04
Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00
Αποσβέσεις 0,00 0,00
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 1.063,73 856,20
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 0,00
 90.896,68 80.169,13
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6.21 Κόστος µισθοδοσίας 

 

Το κόστος µισθοδοσίας που περιλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις αναλύεται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Μισθοί και Ηµεροµίσθια 935.999,11 901.867,25
Εργοδοτικές εισφορές 212.687,12 187.811,97
Λοιπά έξοδα προσωπικού 16.737,17 84.529,08
 
 1.165.423,40 1.174.208,30

 

Το ανωτέρω κόστος µισθοδοσίας, µερίζεται στις διάφορες λειτουργίες της Εταιρείας 

ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Έξοδα Παραγωγικής λειτουργίας 0,00 0,00
Έξοδα ∆ιοικητικής λειτουργίας 179.383,62 294.217,92
Έξοδα λειτουργίας ∆ιαθέσεως 819.908,47 820.237,03
Έξοδα λειτουργίας Ερευνών και ανάπτυξης 66.131,31 59.753,35
 
 1.165.423,40 1.174.208,30

 

Αριθµός απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται 

σε 55 εργαζοµένους. 
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6.22 Αποσβέσεις 

 

Οι αποσβέσεις που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 

αναλύονται ως ακολούθως : 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Αποσβέσεις Κτιρίων 227.689,54 214.685,65
Αποσβέσεις Μηχανηµάτων 2.056,70 2.056,70
Αποσβέσεις Μεταφορικών µέσων 12.313,15 12.313,15
Αποσβέσεις Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 123.643,91 112.703,85
Αποσβέσεις Ασώµατων ακινητοποιήσεων 26.831,48 24.100,67
 
 392.534,78 365.860,02

 

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

κατωτέρω, αλλά στη συνέχεια, για τις ανάγκες των ∆ΠΧΠ, εµφανίζονται αυτοτελώς 

στην κατάσταση των αποτελεσµάτων της περιόδου : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Έξοδα λειτουργίας Παραγωγής 0,00 0,00
Έξοδα ∆ιοικητικής λειτουργίας 261.904,90 268.817,79
Έξοδα λειτουργίας ∆ιαθέσεως 122.403,91 93.199,91
Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης 8.225,97 3.842,32
 
 392.534,78 365.860,02
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6.23 Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 

Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα / έσοδα που εµφανίζονται στις συνηµµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Τόκοι και έξοδα µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 10.387,30 52.662,55
Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 164.136,72 43.476,08
Λοιπά συναφή έξοδα 65.982,64 59.110,10
Έσοδα από µερίσµατα και κέρδη µετοχών -4.736,50 0,00
Κέρδη από αποτίµηση µετοχών -3.306,00 0,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -13.887,71 -2.356,46
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 0,00
 
 218.576,45 152.892,27
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6.24 Φόροι 

Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, 

αναλύεται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασµού 1.1 έως 
30.09.2006 

1.1 έως 
30.09.2005 

 
Φόρος κερδών περιόδου 584.688,98 561.254,08
Αναβαλλόµενοι φόροι απαιτήσεων/υποχρεώσεων 72.247,91 38.062,48
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 138.226,62 0,00
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι 17.776,72 0,00
 812.940,23 599.316,56

 

Σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό νόµο οι συντελεστές µε τους οποίους 

φορολογείται το εισόδηµα των Ανωνύµων Εταιρειών µειώνεται σταδιακά από 35% 

σε 25%. Ειδικότερα για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007 µειώνεται αντίστοιχα σε 

32%, 29% και 25%. 

 

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. 
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6.25 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία ελέγχθηκε από τις Φορολογικές Αρχές για τις 

διαχειριστικές χρήσεις 2002, 2003 και 2004. Από τον έλεγχο προέκυψαν διαφορές 

φόρου εισοδήµατος ύψους € 138.226,62 διαφορές φόρου προστιθέµενης αξίας ύψους 

€1.582,71 και διαφορές φόρου επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 16.194,01 οι οποίες 

εµφανίζονται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων της περιόδου. Έναντι αυτών των 

ποσών καταβλήθηκε στις 28.06.2006 το 1/5 της συνολικής υποχρέωσης, δηλαδή ποσό 

€ 31.198,00 και ρυθµίστηκαν σε δόσεις τα υπόλοιπα. Κατά συνέπεια η φορολογική 

δήλωση για τη χρήση 2005 και το εννεάµηνο του 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις 

Φορολογικές Αρχές. 

 

Μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές 

∆εν υπήρξε περίπτωση µεταβολής στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιµήσεις που 

ακολουθήθηκαν σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, όπως 

διόρθωση λάθους, υιοθέτησης νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου, ή αναταξινόµηση 

των συγκριτικών οικονοµικών στοιχείων. 

 

Εταιρικά γεγονότα 

∆εν υπήρξαν κατά την τρέχουσα περίοδο, εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, πώληση, 

συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση. 

Αλλαγή οικονοµικής χρήσης 

∆εν υπήρξε αλλαγή της οικονοµικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονοµικά 

στοιχεία σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης είναι 

απολύτως συγκρίσιµα. 

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ούτε οι 

οικονοµικές καταστάσεις της συµπεριλαµβάνονται σε ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες. 

Εµπράγµατα βάρη 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
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Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

∆εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς 

και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της. 

 

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 55 

εργαζοµένους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, (Μισθωτοί 50 και Ηµεροµίσθιοι 5) 

και σε 45 εργαζόµενους στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης 

χρήσης. 

 

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. Οι συναλλαγές, οι αγορές και οι πωλήσεις µε τα µέλη της ∆ιοίκησης και τα 

∆ιευθυντικά στελέχη για το διάστηµα 1.1.2006 έως 30.09.2006 καθώς και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 30.09.2006 αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα : 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0,00
γ) Απαιτήσεις 0,00
δ) Υποχρεώσεις 0,00
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 185.191,27
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 6.882,20

 

Λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες 

∆εν υπάρχει κάποια άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία, που να µην έχει 

αναφερθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, ως προς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση 

και την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
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7. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ∆ΠΧΠ 

 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2005 ήταν οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που 

συµµορφώθηκαν µε τα ∆ΠΧΠ. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν προετοιµαστεί µε 

βάση τις αρχές που αναφέρονται στη σηµείωση 5.3.  Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το 

∆ΠΧΠ 1 για την προετοιµασία αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Η ηµεροµηνία υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ από την Εταιρεία και µετάβασης της AS 

Company AE στα ∆ΠΧΠ είναι η 1η Ιανουαρίου 2004. Η Εταιρεία προετοίµασε τον 

ισολογισµό ανοίγµατος µε ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία αυτή. Η ηµεροµηνία 

αναφοράς αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι η 31η ∆εκεµβρίου 

2005. Για την προετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρεία 

εφάρµοσε τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και µερικές από τις προαιρετικές απαλλαγές 

από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. 

 

Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή  που επέλεξε η Εταιρεία 

 

Η AS Company ΑΕ επέλεξε να εφαρµόσει τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές 

από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ : 

 

α) Απαλλαγή δίκαιης αξίας ως θεωρούµενο κόστος 

Η εταιρεία έχει επιλέξει να εκτιµήσει συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, οικόπεδα 

και κτίρια στην δίκαιη αξία της 1ης Ιανουαρίου 2004. 

 

β) Η Εταιρεία επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα συσσωρευµένα αναλογιστικά κέρδη / 

ζηµίες αναφορικά µε την πρόβλεψη για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

λόγω συνταξιοδότησης. 
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Σηµείωση σχετική µε µελλοντικά γεγονότα 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι σηµειώσεις και οι αναφορές που τις 

συνοδεύουν, ενδέχεται να εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που 

αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις 

οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας. 

 

Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη 

δυνατή γνώση της ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και 

ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 

υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη των 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 

 

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν αλλάξουν τα γεγονότα ή οι υποθέσεις που αφορούν 

σε µελλοντικά γεγονότα σαν αποτέλεσµα νεότερης πληροφόρησης περί αυτών των 

µελλοντικών γεγονότων ή εξ άλλης αιτίας. 
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8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
1.1.2005 ΚΑΙ 1.1.2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.) 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1.1.2005 1.1.2004

Ίδια κεφάλαια όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί  

σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. (1.1.2005 και 1.1.2004) 11.622.286,52 11.058.725,38

Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων   

ακινητοποιήσεων 1.927.733,63 1.927.587,18

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων  

εγκατάστασης ως ασώµατων ακινητοποιήσεων -85.042,95 -245.257,62

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων  

στον χρόνο έγκρισής τους 656.301,00 656.301,00

Μεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων  

για επενδύσεις δαπανών, στα κέρδη εις νέο 0,00 42.771,06

Πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµάτων -207.269,56 -232.269,56

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -80.000,00 -80.000,00

Επίδραση από αποτίµηση χρεογράφων µε ∆ΛΠ 10.953,19 -10.139,00

Επίδραση από τη διαγραφή επιχορηγήσεων 0,00 -23.785,90

Επίδραση από τη διαγραφή πώλησης χρεογράφων 0,00 -18.985,16

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας -422.072,56 -378.189,27

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2005 και 1.1.2004)  

αναµορφωµένη σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 13.422.889,27 12.696.758,11
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9. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1.1.2005 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.) 

 
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 

 Σύµφωνα µε Προσαρµογές Σύµφωνα µε 
 τα ΕΛΠ στα ∆ΠΧΠ τα ∆ΠΧΠ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά  
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά 6.844.092,90 1.927.733,63 8.771.826,53 
Ασώµατα πάγια περιουσιακά 161.266,11 -85.042,95 76.223,16 
Αναβαλλόµενες φορολ. απαιτήσεις 0,00 130.309,38 130.309,38 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  
Αποθέµατα 3.573.195,09 -207.269,56 3.365.925,53 
Απαιτήσεις από πελάτες 10.770.757,47 -80.000 10.690.757,47 
Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 81.664,71 10.953,19 92.617,90 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 127.700,03 0,00 127.700,03 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 245.366,49 0,00 245.366,49 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.804.042,80 1.696.683,69 23.500.726,49 
  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρ 1.017.142,85 0,00 1.017.142,85 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσ 99.730,88 552.381,94 652.112,82 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  
Οφειλές προς προµηθευτές 2.639.308,43 0,00 2.639.308,43 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρ 2.541.097,64 0,00 2.541.097,64 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρ 3.884.476,48 -656.301,00 3.228.175,48 
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 10.181.756,28 10.077.837,22 
Κεφάλαιο και αποθεµατικά  
Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 8.313.146,00 0,00 8.313.146,00 
∆ιαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 74.509,17 0,00 74.509,17 
∆ιαφορές από αναπροσαρµ. παγίων 115.876,34 -115.876,34 0,00 
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 32.078,30 -32.078,30 0,00 
Αποθεµατικά 1.313.426,03 18.985,16 1.332.411,19 
∆ιαφορά από µετατροπή σε ευρώ 33.063,83 0,00 33.063,83 
Υπόλοιπο κερδών / ζηµιών εις νέο 1.740.186,85 1.929.572,23 3.669.759,08 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 11.622.286,52 13.422.889,27 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 21.804.042,80 1.696.683,69 23.500.726,49 
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10. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ 1.1.2005 ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) 
ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.) 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
 

 Σύµφωνα µε Προσαρµογές Σύµφωνα µε 
 τα ΕΛΠ στα ∆ΠΧΠ τα ∆ΠΧΠ 
  
Κύκλος εργασιών 15.332.140,54 0,00 15.332.140,54 
Μείον : Κόστος πωλήσεων -7.496.776,60 39.375,95 -7.457.400,65 
Μικτά κέρδη / ζηµίες 7.835.363,94 7.874.739,89 
Άλλα έσοδα 32.308,71 252.124,97 284.433,68 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -1.348.987,37 565.022,71 -783.964,66 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -4.461.402,08 -151.516,38 -4.612.918,46 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης -111.024,56 0,00 -111.024,56 
Κέρδη / ζηµίες προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 1.946.258,64 2.651.265,89 
Αποσβέσεις 0,00 -474.327,94 -474.327,94 
Κέρδη / ζηµίες προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 1.946.258,64 2.176.937,95 
Έσοδα συµµετοχών 14.955,30 -14.955,30 0,00 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή 
έσοδα 1.817,88 -1.817,88 0,00 
Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών -38.185,96 38.185,96 0,00 
Έξοδα χρηµατοοικονοµικής 
λειτουργίας -201.052,30 1.817,88 -199.234,42 
Κέρδη / ζηµίες προ φόρων 1.723.793,56 1.977.703,53 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 158.259,96 -158.259,96 0,00 
Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00 0,00 
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 5.466,01 -5.466,01 0,00 
Έσοδα από αχρησιµοπ. προβλέψεις 150.069,29 -150.069,29 0,00 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα -13.956,31 13.956,31 0,00 
Έκτακτες ζηµίες 0,00 0,00 0,00 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -31.406,61 31.406,61 0,00 
Προβλέψεις για κινδύνους και έξο -174.883,65 174.883,65 0,00 
Μείον : φόροι 0,00 -746.546,98 -746.546,98 
Κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους 1.817.342,25 1.231.156,55 
Κατανέµονται σε :  
Μετόχους Εταιρείας 1.116.996,09 1.231.156,55 
Κέρδη µετά από φόρους ανά 
µετοχή – βασικά (σε €) 0,051 0,056 
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών 21.876.700 21.876.700 
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή 0,03 0,03 
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11. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΠΧΠ 

 

Οι προσαρµογές που πραγµατοποιήθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας, στις 1.1.2005 και 1.1.2004, για τη µετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα στα ∆.Π.Χ.Π. έχουν ως ακολούθως: 

 Οι αξίες των γηπέδων και των κτιρίων αναπροσαρµόστηκαν στην εύλογη αξία 

τους κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. 

 Πραγµατοποιήθηκε προσαρµογή των συντελεστών απόσβεσης των ενσώµατων 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων (κτίρια), ώστε να αντικατοπτρίζουν την ωφέλιµη 

ζωή τους. 

 Οι αξίες των αποθεµάτων αναπροσαρµόστηκαν από την υποτίµηση ορισµένων 

ειδών βραδείας κυκλοφορίας. 

 Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις αναπροσαρµόστηκαν µε τη διενέργεια πρόβλεψης 

επισφαλών απαιτήσεων. 

 Τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στην Εταιρεία αναπροσαρµόστηκαν, σε σχέση 

µε την µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο προϋπηρεσίας του 

καθενός. 

 Οι µη δεδουλευµένες κρατικές επιχορηγήσεις των παγίων µεταφέρθηκαν από τα 

ίδια κεφάλαια στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδα εποµένων χρήσεων. 

 

Θεσσαλονίκη 8 Νοεµβρίου 2006 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. &      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
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