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Ι.  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007) 

 

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

1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

και Διευθύνων Σύμβουλος, 

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

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

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

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

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

α) οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1
η
  

Ιανουαρίου 2012 έως την 30
η
 Ιουνίου 2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο 

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

αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας. 

β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 

την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της 

περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

 

Θεσσαλονίκη, 28
η
 Αυγούστου  2012 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 

 ΑΔΤ  ΑΒ  691316    ΑΔΤ  ΑΗ  181790 

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 

ΑΔΤ  Σ  758183 
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II.  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«AS COMPANY AE  ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η/Υ  &  ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012 

σύμφωνα με το άρθρου 5 παράγρ. 6 του Ν. 3556/2007 

και τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

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

Καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την περίοδο από 01.01 έως 

30.06.2012 την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις 

πληροφορίες των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, τις 

εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2012, τις σημειώσεις επί των 

Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, ως και την Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή. 

Στην παρούσα έκθεση παρατίθενται πληροφορίες ως προς την AS COMPANY AE, 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν στην ενημέρωση των μετόχων και 

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

συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την περίοδο από 01.01 έως 

30.06.2012, σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις 

οικονομικές καταστάσεις, γίνεται περιγραφή των προοπτικών καθώς και των 

κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αφορούν στην Εταιρεία. 
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Α. OIKONOMIKA  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η χρηματοοικονομική κρίση που μαστίζει την Ελληνική Οικονομία έχει επηρεάσει -

όπως αναμενόταν- και τον κλάδο του παιδικού παιχνιδιού. Οι συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης έγιναν περισσότερο αισθητές στην ελληνική οικονομία από τις 

αρχές του 2011, με συνεχή περιορισμό της καταναλωτικής δαπάνης, γεγονός που, 

αυτονόητα, επηρεάζει δυσμενώς και το κλάδο μας. 

 

Ως αντίδραση στη ραγδαία κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης στην ελληνική αγορά, 

η Διοίκηση της εταιρείας έχει επικεντρωθεί στην ανέρευση νέων αγορών με έμφαση 

στις εξαγωγές, στην αναδιοργάνωση των λειτουργιών της με στόχο τη μείωση των 

δαπανών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του 

κεφαλαίου κίνησης. Η στρατηγική της Διοίκησης επιδιώκει να θωρακίσει την 

εταιρεία απέναντι στην πρωτοφανή οικονομική κρίση, γεγονός που αντικατοπρίζεται 

στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2012. 

 

Τα σημαντικότερα μεγέθη της εταιρείας για το Α’ εξάμηνο του 2012, σε σχέση με  τα 

αντίστοιχα του 2011, διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

Αποτελέσματα σε 000'ς   Ευρώ     

 30/06/2012 30/06/2011  Δ  % 

Κύκλος Εργασιών 8.702 9.729  -10,6% 

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(EBIDTA ) 883 1.806  -51,1% 

Κέρδη προ φόρων ( EBT ) 703 1.557  -54,9% 

Κέρδη μετά από φόρους ( ΕΑΤ ) 614 1.241  -50,6% 

Κέρδη ανά μετοχή  0,0281 0,0567  -50,6% 

 

Κατά το Α εξάμηνο του 2012 η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις  8,702 εκατ. € 

έναντι 9,729 εκατ. € της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση -10,6%. Η 

μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στη πώληση προϊόντων με χαμηλότερη τιμή 

πώλησης σε σχέση προς την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με την νέα τάση 

των καταναλωτών να αναζητούν φθηνότερα παιχνίδια, η οποία εκτιμάται ότι θα 

συνεχισθεί και στο Β’ εξάμηνο του 2012. 
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Τα κέρδη προ φόρων είναι μειωμένα -54,9% και διαμορφώθηκαν σε  € 0,703 εκατ. 

έναντι € 1,557 εκ της προηγούμενης περιόδου, ενώ στα κέρδη μετά από φόρους η 

μείωση ανήλθε σε -50,6% και διαμορφώθηκαν  σε € 0,614 εκ. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν  κατά -51,1% 

και διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 0,883 εκατ. το Α εξάμηνο του  2012, έναντι € 

1,806 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 

 

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

περσινή χρήση οφείλεται ιδίως στα ακόλουθα δεδομένα: 

 

Α. Μείωση  Όγκου Πωλήσεων           - 545.082,88 

Β. Μείωση  % μικτού κέρδους           -                    242.086,84 

Γ. Μείωση λειτουργικών δαπανών           + 24.636,15 

Δ. Μείωση  χρηματοοικονομικών εξόδων           +                      60.359,85 

Ε. Μείωση Λοιπών Εσόδων Εκμετάλλευσης           - 160.006,95 

Στ.Μείωση αποσβέσεων           + 7.996,47 

   

Σύνολο μεταβολής στα κέρδη προ φόρων       - 854.884,20 

 

 

Τραπεζικές Υποχρεώσεις : Η κατάσταση του Τραπεζικού Δανεισμού την 30-06-

2012  διαμορφώθηκε ως εξής : 

    

                                                                         30/06/2012   31/12/2011 

Δανειακά Κεφάλαια                                       3.659.000,00          4.134.800,00    

μείον : Χρηματικά Διαθέσιμα                       -4.001.835,08   -4.834.018,90 

Καθαρό Χρέος/(Πλεόνασμα)                          (342.835,08)         (699.218,90)       

Ίδια Κεφάλαια                                              18.848.243,75             18.234.555,85 

Συντελεστής Μόχλευσης                                    -1,82%                       -3,83% 

 

O συντελεστής μόχλευσης είναι αρνητικός, γεγονός που πιστοποιεί την υγιή 

χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, η οποία διατηρεί την κερδοφορία της, 

παρά την οικονομική κρίση. 
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Κεφάλαιο Κίνησης : Τα συγκριτικά στοιχεία για το κεφάλαιο κίνησης 

διαμορφώθηκαν ως εξής : 

 30-06-2012 30-06-2011 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 20.222.173,54 23.572.950,12 

μείον : Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις -  5.113.565,86 -5.967.961,71 

Κεφάλαιο Κίνησης                    15.108.607,68  17.874.988,41 

   

% σε πωλήσεις 174% 184% 

 

Τα αποθέματα της εταιρείας ανήλθαν σε 3,664 εκατ. ευρώ έναντι  4,397 εκατ. ευρώ   

της περσινής περιόδου και αντιπροσωπεύουν το 13,1% του συνολικού Ενεργητικού 

έναντι 13,9% της περσινής περιόδου. Η εταιρία σχεδίασε τις αγορές εμπορευμάτων 

λαμβάνοντας υπόψη τα νέα οικονομικά δεδομένα. 

 

Kέρδη ανά μετοχή : Τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας διμαορφώθηκαν σε 2,81 

λεπτά έναντι 5,67 της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας μείωση  -50,6%. 

 

Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες: Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της εταιρίας  

διαμορφώθηκαν ως εξής : 

 

α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης  

  30/06/2012 31/12/2011 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 72,06% 71,37% 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων 204,51% 190,63% 

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό 240,34% 239,75% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

395,46% 265,67% 

 

β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας 

  30/06/2012 30/06/2011 

EBITDA/Κύκλος Εργασιών 10,15% 18,56% 

Μικτά αποτελέσματα/Πωλήσεις 50,30% 53,08% 

Πωλήσεις/Ίδια Κεφάλαια 46,17% 51,74% 
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Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη τρέχουσα περίοδο παρατίθενται 

παρακάτω. 

 

Α. Η Διοίκηση της εταιρείας ανανέωσε το δάνειο της EFG που έληξε 29-6-2012 για 

άλλα δύο χρόνια με ίδιους όρους με αυτούς που ίσχυαν σε μία πολύ δύσκολη 

χρηματοοικονομική περίοδο. Ο στόχος της Διοίκησης ήταν να εξασφαλίσει  

χρηματοδότηση με χαμηλό κόστος για τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, ενόψει του 

ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος. 

 

Β. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Την 26
η 

Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων που αποφάσισε: α) την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2011 β) την 

έγκριση μη διανομής μερισμάτων γ) την απαλλαγή των μελών Δ.Σ και των ελεγκτών 

από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 δ) τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2012 από την ελεγκτική εταιρεία BAKER 

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

θητείας του και στ) την εκλογή μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 37 του ν. 3693/2008 και 7 του ν.3016/2002.  
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Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά και λαμβάνει με τη δέουσα ταχύτητα και 

ευελιξία όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που 

παρουσιάζονται, προσπαθώντας να λαμβάνει πρόνοια και για τους κινδύνους που 

δύνανται να προβλεφθούν. Προβαίνει δε σε επιλογή των κατάλληλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των επιπτώσεων των κινδύνων 

αυτών. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία προκειμένου να μειώσει τον πιστωτικό της κίνδυνο, συνεργάζεται με την 

Ασφαλιστική Εταιρία Πιστώσεων Euler Hermes Emporiki και ασφαλίζει τις 

απαιτήσεις της, στο μέτρο που η ως άνω ασφαλιστική εταιρία αποδέχεται την 

ασφαλιστική τους κάλυψη.  

Oι επισφάλειες πελατών τα τελευταία 7 χρόνια είναι χαμηλότερες από 0,50% επί του 

τζίρου της εταιρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ζημία που ενδεχομένως προκύψει από 

τον πελάτη ΚΟΥΚΟΥ ΑΕ, στον οποίο γίνεται αναφορά αμέσως κατωτέρω: 

 

Το Δεκέμβριο του 2010, ο πελάτης «ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης αίτηση για άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της, 

κατ’ άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα. Ο συγκεκριμένος πελάτης οφείλει στην εταιρία, 

το ποσό των 1.352.782,45 €, πλέον τόκων υπερημερίας, και έχει σχηματισθεί 

συνολική πρόβλεψη ύψους 946.947,72 ευρώ. Πρωταρχικός στόχος είναι η πλήρης 

ικανοποίηση των νομίμων αξιώσεων της εταιρίας και για το λόγω αυτό η Διοίκηση 

της εταιρίας έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διεκδίκηση όλου του 

ποσού αυτού, τόσο στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 99 του Πτωχευτικού 

Κώδικα, όσο και πέρα από αυτή. 
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Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά σε ευρώ και υπόκειται σε 

κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε 

χρηματοοικονομικά προϊόντα προκειμένου να μειώσει την έκθεσή της στον κίνδυνο 

μεταβολής των επιτοκίων, κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από 

πιθανή μεταβολή των επιτοκίων. Το μέσο κόστος δανεισμού την 30-06-2012 ανήλθε 

σε 3.852 ευρώ. To μέγιστο ύψος του τραπεζικού δανεισμού στη διάρκεια τoυ Α’ 

εξαμήνου, ανήλθε σε 4,065 εκατ. ευρώ, ενώ το χαμηλότερο σε  3,659 εκατ. ευρώ. Η 

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

επιδράσει θετικά/αρνητικά κατά 40 χιλιάδες ευρώ στο οικονομικό αποτέλεσμα. 

 

Η πρόσφατη ανανέωση του δανείου της EFG, που έληξε την 29-6-2012, με τους 

ίδιους όρους, αποδεικνύει την φερεγγυότητα της εταιρείας και την ικανότητα της να 

αντλεί χρηματοδότηση με πολύ ικανοποιητικούς όρους, σε μία πολύ κρίσιμη 

οικονομική περίοδο. 

 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι δεν αναμένεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς την οικονομική θέση της εταιρίας. 

 

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. 



 

Εξαμηνιαία  Οικονομική  Έκθεση 

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012 

11 

 

Λοιποί Κίνδυνοι 

Η ζήτηση των προϊόντων της εταιρίας επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες όπως η 

οικονομική αβεβαιότητα, η μείωση της κατανάλωσης και η προτίμηση των 

καταναλωτών σε προϊόντα με χαμηλή τιμή πώλησης. 

Στα πλαίσια αυτά, η Διοίκηση της εταιρείας έχει προσανατολιστεί στο σχεδιασμό 

νέων προϊόντων, που είναι πιο ελκυστικά στους καταναλωτές, με χαμηλή λιανική 

τιμή. 

 

Λόγω της εποχικότητας που παρουσιάζει η ζήτηση των προϊόντων της εταιρείας μας, 

απαιτείται ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, καθότι ενδεχόμενη 

αδυναμία, πιθανόν να επιβαρύνει με επιπλέον χρηματοοικονομικά έξοδα τα 

αποτελέσματα της εταιρείας. Μεγάλο μέρος των προϊόντων που διαθέτουμε, έχουν 

προέλευση τη Κίνα και τυχόν γεγονότα που θα εμποδίσουν τις εισαγωγές, θα 

επιδράσουν αρνητικά τόσο στο κεφάλαιο κίνησης όσο και στην ομαλή τροφοδοσία 

των πελατών μας. Παρότι οι τιμές αγοράς των προϊόντων από την αγορά της Κίνας 

παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, η εταιρία μας μέσα από οικονομίες κλίμακος και 

ορθολογική διαχείριση των παραγγελιών προσπαθεί να συγκρατήσει το κόστος 

αγοράς και, συνακόλουθα, διάθεσης των προϊόντων της. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εμπορικών της 

εργασιών. Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων είναι επαρκείς. 
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Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2012 

Μεσούσης της σφοδρότερης οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει την Ελληνική 

Οικονομία, η εταιρεία καλείται να λειτουργήσει σε ένα ιδιαίτερα ασταθές οικονομικό 

και επιχειρηματικό περιβάλλον, προσαρμόζοντας τη στρατηγική της στα νέα και 

συνεχώς επιδεινούμενα οικονομικά δεδομένα. Με την ύφεση να εκτιμάται στο -6,9% 

για το 2012 (εκτίμηση ΙΟΒΕ), την ανεργία να αγγίζει ιστορικό υψηλό 23,6% και τον 

Δείκτη Οικονομικού Κλίματος να κινείται σε ιστορικό χαμηλό (74,1-ΙΟΒΕ, Ιούνιος 

2012), η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως το μακροοικονομικό περιβάλλον θα 

συνεχίζει να συμπιέζει την ιδιωτική κατανάλωση, στρέφοντας τους καταναλωτές σε 

αριθμητικά λιγότερες και αξιακά χαμηλότερες αγορές προϊόντων. Στο ανωτέρω 

πλαίσιο, ο κλάδος του παιδικού παιχνιδιού αναμένεται να παρουσιάσει συρρίκνωση 

εργασιών και κατά το Β’ Εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η οποία θα οφείλεται αφενός 

στη συνεχιζόμενη πτώση της καταναλωτικής δαπάνης και αφετέρου στις εξελίξεις 

στο χώρο του λιανεμπορίου παιδικού παιχνιδιού, όπου εμφανίζονται σημαντικά 

προβλήματα ρευστότητας. Λειτουργώντας υπό αυτές τις συνθήκες και στην 

κατεύθυνση περιορισμού του κινδύνου επισφαλειών, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει 

στην αναθεώρηση της πιστωτικής της πολιτικής, περιορίζοντας κατά περίπτωση τα 

πιστωτικά όρια των πελατών της. Παράλληλα, εστιάζοντας στη θωράκιση της υγιούς 

χρηματοοικονομικής της θέσης, η εταιρεία θα συνεχίσει την πολιτική συνετής και 

συντηρητικής διαχείρισης του διαθέσιμου κεφαλαίου κίνησης, διασφαλίζοντας την 

ύπαρξη της απαραίτητης ρευστότητας για τη στοχευμένη ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της.  
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Κατά το Β’ Εξάμηνο του 2012, η εταιρεία θα επικεντρωθεί : 

 Στην αύξηση των εξαγωγών της, οι οποίες κατά το Α’ Εξάμηνο του 2012 

ανήλθαν σε € 1,397 εκ σημειώνοντας αύξηση + 56,8% από την αντίστοιχη 

περσινή περιόδο. Η ενδυνάμωση των εξαγωγών αποτελεί βασική 

προτεραιότητα της εταιρείας σε ένα γενικότερο πλαίσιο  ανάπτυξής της εκτός 

Ελλάδος.   

 Στη συγκράτηση του κόστους σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας. 

Κατά το Α΄ Εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η εταιρεία πέτυχε να συγκρατήσει 

τα λειτουργικά της  έξοδα  σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η 

πολιτική της μείωσης των δαπανών θα συνεχισθεί και το 2013 σε μία 

προσπάθεια να αντισταθμισθεί πιθανή επίδραση στα αποτελέσματα από τη 

μείωση των πωλήσεων. 

 Στην προώθηση προϊόντων χαμηλού κόστους τα οποία θα είναι πιο προσιτά 

στον καταναλωτή. 

 Στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και τη βελτίωση των ταμειακών της  

ροών. 

 Σε επιλεγμένες επενδύσεις που θα αποτελούν πραγματικές ευκαιρίες και θα 

εξασφαλίζουν υψηλή προστιθέμενη αξία. 

 

Όσον αφορά στον κλάδο των καταστημάτων λιανικής, κατά το Α’ Εξάμηνο του 2012 

οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 0,782 εκ έναντι € 0,753 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 

2011, σημειώνοντας αύξηση +3,83%%. Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας 

εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξο για την πορεία του δικτύου λιανικής κατά το 

2012-2013,  παρόλα αυτά θα επανεξετάσει τη στρατηγική του δικτύου σύμφωνα με 

τις νέες συνθήκες, έχοντας θέσει ως στόχο τη βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας. 
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Ε. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η Διοίκηση της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε τον 

Απρίλιο του 2012, δεν προέβη σε διανομή μερίσματος προκειμένου να ενισχύσει τη 

ρευστότητα της για χρηματοδότηση των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης. 

 

ΣΤ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές 

οροθετούνται από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της «AS COMPANY AE» είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών 

της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σήμερα απαρτίζεται από 3 εκτελεστικά μέλη, 1 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και 2 μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία ασκούν 

αποκλειστικά τα καθήκοντα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα εκτελεστικά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδια και επιφορτισμένα με την ευθύνη 

εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. και τη διαρκή παρακολούθηση των εργασιών της 

Εταιρείας. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. έχουν επιφορτιστεί με το καθήκον 

προώθησης των λοιπών εργασιών της Εταιρείας.  

Σε εφαρμογή του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, ο Εσωτερικός 

έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας της εταιρείας. Το 

τμήμα του εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί σαν μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και 

συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των 

συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η 

εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες, 

όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, 

την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. 
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Ζ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

Μητρική Εταιρεία: 

Η AS Company είναι Ελληνική Ανώνυμη Εμπορική - Βιομηχανική Εταιρεία 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Παιχνιδιών, με έδρα τον Δήμο Ωραιοκάστρου 

Θεσσαλονίκης υπόκειται στο κωδ. Ν. 2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιρειών και 

ιδρύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1990 (ΦΕΚ 4222/03.12.1990). Η Εταιρεία είναι 

εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση 

Α.Ε. και Πίστεως με Αριθμό Μητρώου 22949/06/Β/90/107. Το site της είναι 

www.ascompany.gr και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

 

Η. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

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

θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά 

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

Διευθυντικά στελέχη για το διάστημα 1.1 έως 30.06.2012 καθώς και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 30.06.2012 αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα : 

α)  Έσοδα 0,00 

β)  Έξοδα 0,00 

γ)  Απαιτήσεις 0,00 

δ)  Υποχρεώσεις 0,00 

ε)  Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 

της Διοίκησης 
359.899,59 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

Διοίκησης 
0,00 

ζ)  Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

Διοίκησης 
0,00 

 

http://www.ascompany.gr/
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Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2012 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 
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ΙII.   ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Προς τους Μετόχους της «AS COMPANY AE» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της «AS COMPANY AE» (η Εταιρεία), της 30ης Ιουνίου 2012 και τις 

σχετικές συνοπτικές εταιρικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την 

ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν 

την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του 

Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής 

της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 

Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να 

εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 

2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που 

διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 

διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από 

αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 

συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε 

γνώμη ελέγχου. 
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Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας 

οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών 

στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας 

οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση. 

 

 

 
 

          Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές & 

          Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ 

          Μεσογείων396, Αγία Παρασκευή 

          153 41 Αθήνα  ΑΜ  ΣΟΕΛ   148 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2012 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 

ΑΜ  ΣΟΕΛ  10741 
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AASS    CCOOMMPPAANNYY    AAEE  

 

ΕΕΕΝΝΝΔΔΔΙΙΙΑΑΑΜΜΜΕΕΕΣΣΣΕΕΕΣΣΣ      ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ      ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   

τττηηηςςς      πππεεερρριιιόόόδδδοοουυυ   αααπππόόό      111   ΙΙΙααανννοοουυυαααρρρίίίοοουυυ      222000111222   έέέωωωςςς      333000   ΙΙΙοοουυυνννίίίοοουυυ      222000111222   

σσσύύύμμμφφφωωωνννααα    μμμεεε    τττααα    ΔΔΔιιιεεεθθθνννήήή    ΠΠΠρρρόόότττυυυπππααα    ΧΧΧρρρηηημμμααατττοοοοοοιιικκκοοονννοοομμμιιικκκήήήςςς    ΑΑΑννναααφφφοοορρράάάςςς  
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30
ης

 

Ιουνίου 2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘‘AS 

COMPANY AE’’ στις 28 Αυγούστου 2012 και έχουν δημοσιευθεί στον τύπο και 

δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο, στη Διεύθυνση 

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

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

συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα 

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

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

ΕΕΕυυυσσστττρρράάάτττιιιοοοςςς    ΚΚΚ...    ΑΑΑνννδδδρρρεεεάάάδδδηηηςςς    

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

AAASSS   CCCOOOMMMPPPAAANNNYYY   AAAEEE   
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IV.  ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Α΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Β΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.01.2012 – 30.06.2012 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Βα΄.  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.04.2012 – 30.06.2012 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Γ΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Δ΄.  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
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Ε΄. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η AS Company είναι Ελληνική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, υπόκειται στο κωδ. Ν. 

2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιρειών και ιδρύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1990 (ΦΕΚ 

4222/03.12.1990). Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση 

Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως με Αριθμό Μητρώου 

22949/06/Β/90/107. Το site της είναι www.ascompany.gr και είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι οικονομικές καταστάσεις της 30
ης

 Ιουνίου 2012 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Αυγούστου 2012. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων  

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

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

εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή 

εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για τις 

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

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

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

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

Καταστάσεις» καθότι η Εταιρεία υιοθέτησε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. Οι 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 ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα 

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

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

επίδραση στα οικονομικά της αποτελέσματα από την εφαρμογή των νέων προτύπων 

και διερμηνειών. 

http://www.ascompany.gr/
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Η ετοιμασία των ετήσιων και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και 

την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 

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

επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη 

γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά 

τη διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την 

παρουσίαση των ετήσιων και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, είναι 

συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τις 

οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011 που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα 

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

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

με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των οικονομικών 

καταστάσεων της 31.12.2011 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

 

3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Η κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών 

εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που 

ακολουθούνται. 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων επεξηγούνται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν 

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

ώστε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις να είναι 

συγκρίσιμα. 
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Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

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

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

υποχρεωτικά από την τρέχουσα χρήση ή μεταγενέστερα,  παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά για χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2011 

 

● ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται 

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

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

ορισμένα δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα 

προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού 

ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό 

οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα 

προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά 

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

συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας. 

 

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

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

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών 

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

αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η 

υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες 

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

αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την 

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

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

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην 

εταιρία. 
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● ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς 

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

Ιουλίου 2010) 

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

εκδίδει συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, 

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

εφαρμογή στην εταιρία 

 

● ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων 

Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο Κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή 

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

Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική 

οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε 

πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι 

τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το 

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

δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία.  

 

Πρότυπα υποχρεωτικά μετά την 31
η
  Δεκεμβρίου 2012 

 

● ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις – 

μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» (εφαρμόζεται στις 

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

Η τροποποίηση αυτή περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ 

ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

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

συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των 

απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από 

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

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

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

αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας 

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

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

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

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

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

προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών 

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

ΔΠΧΑ 9, Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται αρχικά στην 

εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

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

κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

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

εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών 

ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 

απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό 

μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η 

οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα 

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

επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρούνται σε εύλογη αξία. 

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

πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας 

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

(1)  Νόμισμα αποτίμησης και παρουσίασης 

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

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

ευρώ. 

(2)  Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που 

ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που 

προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν 

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

μετατροπή στο τέλος της χρήσης των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων από το ξένο νόμισμα στο νόμισμα παρουσίασης με τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.2 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Οι εδαφικές εκτάσεις και τα κτίρια - βιομηχανοστάσια παρουσιάζονται στην εύλογη 

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

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

εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον τις αποσβέσεις. Το ιστορικό 

κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων 

ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

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

στεγάζονται στο Ωραιόκαστρο του νομού Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητο οικόπεδο 

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

καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας, για την αποθήκευση και 

συναρμολόγηση παιχνιδιών, γραφεία και έκθεση και ανέρχονται σε εμβαδόν 16.000 

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

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

εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για τα 

κτίρια. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον τις αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος 

περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

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

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο 

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

ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης 

ζωής τους. 

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

 

 

3.3 Ακίνητα για επένδυση 

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

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

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

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

συναλλαγών: επαγγελματικές και νομικές δαπάνες, φόροι μεταβίβασης και άλλα 

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

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

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων 

και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του περιουσιακού 

στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην 

Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική 

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

ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

προσδιορίζονται με τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 

3.4 Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία, 

περιλαμβανομένης της υπεραξίας και άλλων άϋλων περιουσιακών στοιχείων, 

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

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

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

αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο 

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

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

ομαδοποιούνται στο πιο χαμηλό σημείο στο οποίο υπάρχουν αυτόνομα 

αναγνωρίσιμες ροές μετρητών. Στην τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε ανάγκη 

απομείωσης των παγίων. 

 

3.5 Αποθέματα 

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

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

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

ετήσιας σταθμικής τιμής η οποία ακολουθείται παγίως. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, 

μείον οι υπολογιζόμενες δαπάνες συμπλήρωσης και οι υπολογιζόμενες δαπάνες που 

χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η πώληση. Προβλέψεις για απαξιωμένα 

αποθέματα αφαιρούνται από την αξία των αποθεμάτων που εμφανίζονται στον 

Ισολογισμό. Απαξιωμένα χαρακτηρίζονται τα αποθέματα που δεν έχουν πλήρη 

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

Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του τιμολογίου μείον 

προβλέψεων για απομείωση των εισπρακτέων ποσών. Η πρόβλεψη για απομείωση 

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

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

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

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

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

οι οποίες έχουν καταστεί ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται με μείωση της ήδη 

σχηματισθείσας πρόβλεψης. 

 

3.7 Διαθέσιμα και ταμειακά και ισοδύναμα 

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

καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμης προθεσμίας επενδύσεις μέχρι 3 μήνες, 

υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. Για σκοπούς της κατάστασης 

ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά 

στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα μείον τραπεζικές υπεραναλήψεις. 

 

3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο 

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

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

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

μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται. 

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

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

οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο 

Νόμος. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας καταχωρείται ως 

υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών εμφανίζεται 

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

ακυρωθούν. 
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3.9 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει 

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

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

αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

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

προορίζονται να αποζημιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την 

αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως 

αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων με την σταθερή μέθοδο στην αναμενόμενη ωφέλιμη 

ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.10 Παροχές στο προσωπικό 

α)  Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος 

καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

β)  Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το 

δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως 

έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

γ)  Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι 

αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις 

παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων 

εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει 

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

εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 

μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 
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3.11 Λοιπές προβλέψεις 

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

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

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

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

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

ανάκτηση αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η 

αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία. 

 

3.12 Δάνεια 

Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται 

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

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

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

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

3.13 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών 

όπως αυτά αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου και 

υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης 

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

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο 

αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

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

φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για 

συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

3.14 Διαχείριση κινδύνων 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των 

συμβαλλόμενων μερών λόγω κυρίως της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου. Η 

έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, 

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

πιστωτικό όριο. 

 

Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά σε ευρώ και υπόκειται σε 

κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε 

χρηματοοικονομικά προϊόντα προκειμένου να μειώσει την έκθεσή της στον κίνδυνο 

μεταβολής των επιτοκίων, κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από 

πιθανή μεταβολή των επιτοκίων ή από τη διαφοροποίηση συναλλαγματικών 

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

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

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

προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, 

γεγονός που πηγάζει: α) από τις καλές ταμειακές ροές της, β) από την υψηλή 

πιστοληπτική ικανότητα που έχει από τους τραπεζικούς οργανισμούς και γ) από τα 

χρηματοοικονομικά της περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εμφανιζόμενη αξία στις 

οικονομικές καταστάσεις, δεν αποκλίνει από την εύλογη αξία αυτών. 
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3.15 Αναγνώριση εσόδων 

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

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

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

ως εξής: 

α)  Πωλήσεις εμπορευμάτων 

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη 

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

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

αποδεχθεί τα αγαθά και η αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι 

εύλογα εξασφαλισμένη. 

β)  Παροχές υπηρεσιών 

Οι παροχές υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι 

υπηρεσίες με αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής 

υπολογισμένη με βάση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν ως αναλογία των 

συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 

γ)  Πιστωτικοί τόκοι 

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

δ)  Εισόδημα από δικαιώματα 

Το εισόδημα από δικαιώματα αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των 

δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με την ουσία των σχετικών συμφωνιών 

δικαιωμάτων. 

ε)  Έσοδα από μερίσματα  

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας 

να τα εισπράξει. 

 

3.16 Μερίσματα 

Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης εκείνης στην 

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

Συνέλευση των Μετόχων. 
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4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

4.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 

Δεκεμβρίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Η Εταιρεία χρησιμοποίησε στον Ισολογισμό πρώτης εφαρμογής των ΔΠΧΑ τις 

εύλογες αξίες των Γηπέδων – Οικοπέδων και των Κτιρίων της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2004, 

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

 

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

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

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

 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν στην περίοδο 1.01.2012 

έως 30.06.2012 σε  € 43.908,82. 

 

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 – 30.06.2012: 
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4.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 Δεκεμβρίου 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 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 

Δεκεμβρίου 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 : 
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4.4 Αποθέματα 

Τα αποθέματα που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά 

την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 Δεκεμβρίου 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 ΔΠΧΑ ύψους € 505.839,11) 

καλύπτουν τα βραδείας κυκλοφορίας και εμπορευσιμότητας αποθέματα της 

Εταιρείας. Οι προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων αφορούν παραγγελίες 

εισαγωγών από το εξωτερικό. 

 

4.5 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 Δεκεμβρίου 2011 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 

Οι σχηματισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 1.605.645,80 (οι 

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

καθώς και σε επιπλέον προβλέψεις για τις ανάγκες των ΔΠΧΑ ύψους € 1.375.250,26 

καλύπτουν όλες τις ενδεχόμενες απώλειες της Εταιρείας από τη μη είσπραξη 

επισφαλών απαιτήσεών της. 
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Η πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες σχηματίζεται επί συγκεκριμένων υπολοίπων των 

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

τους. Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής : 

 

Η ενηλικίωση των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως ακολούθως : 

 

Περιγραφή λογαριασμού 30.06.2012 31.12.2011 

Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι 

απομειωμένες 
7.599.790,60 7.169.016,61 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένες   

0 – 180 ημέρες 102.998,55 130.335,92 

> από 180 ημέρες 43.624,29 38.926,62 

 7.746.413,44 7.338.279,15 

 

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

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

ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. 

 

4.6 Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 

Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 Δεκεμβρίου 2011 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

Περιγραφή 30.06.2012 31.12.2011

Μετοχές εισηγμένων στο ΧΑ επιχειρήσεων (NUTRIAT 

τεμ 8.970)

592,02 663,78

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (τεμ. 1.618) 438,48 611,60

1.030,50 1.275,38  

Η ζημία από την αποτίμηση των μετοχών ανήλθε στην περίοδο σε € 244,88. 
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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 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 

Δεκεμβρίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

4.8 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα Ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 

Δεκεμβρίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

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

όψεως που είναι άμεσα μετατρέψιμα σε ταμειακά διαθέσιμα. Στα χρηματικά 

διαθέσιμα περιλαμβάνεται επίσης κατάθεση ποσού € 489.752,87 στο πλαίσιο έναρξης 

συνεργασίας με την Τράπεζα “HSBC Bank plc“ με σκοπό τη δυνατότητα 

χορηγήσεων – δανειοδοτήσεων μέχρι του ποσού των 650.000 $ (πιστωτικό όριο), 

σύμφωνα με την από 15.03.2012 επιστολή χορήγησης (Facility Letter) και το από 

20.03.2012 συμφωνητικό [Security Over Cash Deposits - Direct], που αφορά στους 

γενικούς όρους της εν λόγω χορήγησης. 
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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 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 

31 Δεκεμβρίου 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 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 6.819.679 31,17% 

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6.266.340 28,64% 

SYCOMORE TWENTY  1.809.800 8,27% 

SYCOMORE SMALL CAP  435.331 1,99% 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 215.702 0,99% 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 121.852 0,56% 

ALICO ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100.000 0,46 

 15.768.704 72,08% 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ μη 

παρευρεθέντες στη Γ.Σ. 6.107.296 27,92% 

Σύνολο Μετοχών 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 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 Δεκεμβρίου 2011 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

Τα ομολογιακά δάνεια αφορούν δύο κοινά Ομολογιακά Δάνεια από την Εθνική 

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

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

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

δάνειο αφορά ανανέωση δανείου της EUROBANK σύμφωνα με τη σύμβαση 

514/24.06.2009 για κεφάλαιο κίνησης ύψους € 2.000.000,00. 

 

4.11 Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 

Δεκεμβρίου 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 2005 έως 2010 έχει σχηματίσει 

συσσωρευμένες προβλέψεις φόρων 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 : 

 

30.06.2012 31.12.2011

Υπόλοιπο από προηγούμενη χρήση 238.917,43 209.700,81

Προβλέψεις στην περίοδο 3.677,78 29.216,62

Υπόλοιπο στις 30.06.2012 242.595,21 238.917,43  

 



 

Εξαμηνιαία  Οικονομική  Έκθεση 

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012 

48 

 

4.12 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 Δεκεμβρίου 2011 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

 

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν τις δόσεις των 

μακροπροθέσμων ομολογιακών δανείων που είναι πληρωτέες μέσα στη χρήση 2012 

ύψους € 593.400,00 προς την Εθνική τράπεζα. 
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4.13 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 Δεκεμβρίου 2011 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 

 

4.14 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 31 Δεκεμβρίου 2011 

αναλύονται ως ακολούθως : 
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4.15 Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών που εμφανίζεται στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 

Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 30

η
 Ιουνίου 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. 

Διαθέτει άριστα οργανωμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, 

δυναμικό τμήμα Μάρκετινγκ και Δημιουργικό τμήμα Σχεδιασμού, με εξειδικευμένα 

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

προβλέπουν μόδες, καταγράφουν ανάγκες, επιθυμίες και απαιτήσεις από το 

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

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

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

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

διέπουν τη λειτουργία της και την πορεία της μέχρι σήμερα. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης  -  γεωγραφικοί τομείς 

Ο κύκλος εργασιών από το εμπόριο παιχνιδιών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για 

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

παιδικά ενδύματα της γνωστής ιταλικής εταιρείας IDEXE, αναλύεται κατά 

γεωγραφική περιοχή ως ακολούθως :  

 

 

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

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

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

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Τα προϊόντα της 

Εταιρείας διανέµονται σε αλυσίδες λιανικής πώλησης παιχνιδιών, παραδοσιακά 

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

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

Εταιρείας πραγματοποιούν προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις. 
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4.16 Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 30

η
 Ιουνίου 2011 αναλύεται ως 

ακολούθως : 

 

 

4.17 Άλλα έσοδα 

Τα άλλα έσοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 30

η
 Ιουνίου 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 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 30

η
 Ιουνίου 2011 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

4.19 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 30

η
 Ιουνίου 2011 

αναλύονται ως ακολούθως : 
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4.20 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 30

η
 Ιουνίου 2011 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

4.21 Κόστος μισθοδοσίας 

Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 30

η
 Ιουνίου 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 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 30

η
 Ιουνίου 2011 αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 

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

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

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

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις, της Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 30

η
 

Ιουνίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

4.24 Φόροι 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις, της Εταιρείας κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012 και την 30

η
 Ιουνίου 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 τις ενδιάμεσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1.1 έως 

30.06.2012 οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που 

ακολουθήθηκαν σε όλες τις προηγούμενες χρήσεις, ο τύπος Έκθεσης Επισκόπησης 

που έχει χορηγηθεί από τον Νόμιμο Ελεγκτή, είναι με Σύμφωνη γνώμη. 

 

5.2 Μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές 

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

διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών 

καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

 

5.3 Εταιρικά γεγονότα 

Δεν 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 

Δεν υπήρξε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της 

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

προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα. 

 

5.5 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 – Δικαστικές Υποθέσεις 

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

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

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Έχουν 

ήδη σχηματισθεί προβλέψεις φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά προηγούμενες 

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

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

επισφαλείς απαιτήσεις σε € 1.605.645,80. 

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 Δεκέμβριο του 2010, ο πελάτης «ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης αίτηση για άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της, 

κατ’ άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα. Ο συγκεκριμένος πελάτης οφείλει στην εταιρία, 

με ημερομηνία 31.12.2010 το ποσό των € 1.352.782,45. Τα αποτελέσματα της 

τρέχουσας περιόδου έχουν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη € 270.556,49 για ζημία που 

ενδεχομένως προκύψει από την μερική εξόφληση της απαίτησης που διατηρεί η 

εταιρεία κατά της «ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ». 
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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 71 

εργαζομένους στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 71 εργαζόμενους, στο τέλος 

αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.  Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις 

αποζημίωσης του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ύψους € 242.595,21. 

 

5.8 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

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

φορολογικά προηγούμενες χρήσεις 2005 έως 2010, 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 και 

έλαβε από τον Νόμιμο Ελεγκτή, με ημερομηνία 31 Μαΐου 2012, Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 

 

5.9 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις – Χορηγηθείσες εγγυήσεις 

Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας αφορούν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

συμβάσεων, το ύψος των οποίων στις 30.06.2012 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 

30.06.2012 σε € 43.908,82. 

 

5.12 Μέρισμα 

Το Διοικητικό 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 ΔΣ 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 Διοικητικού 

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 ΔΣ 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 Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκρινε 

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

01.01.2012 έως 31.12.2012. 

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

του νεοεκλεγέντος Δ.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 Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις 

θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά 

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

Διευθυντικά στελέχη για το διάστημα 1.01 έως 30.06.2012 καθώς και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 30.06.2012 αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα : 

 

α) Έσοδα 0,00 

β) Έξοδα 0,00 

γ) Απαιτήσεις 0,00 

δ) Υποχρεώσεις 0,00 

ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών 

Διοίκησης    
359.899,59 

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

ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

Διοίκησης 
0,00 

 

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

ως ακολούθως : 

Αμοιβές και Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών  

Βραχυπρόθεσμες παροχές προς εργαζομένους  

Μισθοί 227.550,95 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 47.276,95 

Bonus 0,00 

Λοιπές αμοιβές 0,00 

Σύνολο 274.827,90 

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας  

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 0,00 

Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 0,00 

Παροχές λήξης της εργασίας 0,00 

Σύνολο 0,00 
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Αμοιβές και Συναλλαγές Μελών Δ.Σ.  

Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Μισθοί 85.071,69 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 0,00 

Bonus 0,00 

Λοιπές αμοιβές 0,00 

 85.071,69 

 

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας  

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 0,00 

Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 0,00 

Παροχές λήξης της εργασίας 0,00 

Σύνολο 0,00 

 

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

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

των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν 

ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας. 

 

Οι αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών και των μελών της Διοίκησης που 

καταβλήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο αφορούν την παροχή υπηρεσιών 

εξηρτημένης εργασίας προς την Εταιρεία ενώ τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αφορούν χορηγηθείσες προς αυτούς προκαταβολές αποδοχών. 
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6. Διαδικτυακός 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 Διαχειρίσεως του Διοικητικού 

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

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

τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

 

7. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού  

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα άξια 

αναφοράς που να έχουν συμβεί μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 

καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

ΑΔΤ  ΑΕ  032224 

Aρ. Αδείας : 0019079 A Tάξεως 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 

ΑΔΤ  ΑΒ  691316 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 

ΑΔΤ  ΑΗ  181790 

http://www.ascompany.gr/
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V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ περιόδου 1.01 έως 30.06.2012 

 

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.ascompany.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων : 28 Αυγούστου 2012

Νόμιμος Ελεγκτής : Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ 10741

Ελεγκτική Εταιρεία : BAKER TILLY HELLAS AE ΑΜ ΣΟΕΛ 148

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2012 31.12.2011 1.1 έως 1.1 έως 1.4 έως 1.4 έως

30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7.413.173,02 7.569.191,65

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 27.311,87 36.486,48 Κύκλος εργασιών 8.701.816,20 9.728.651,62 3.342.810,22 5.144.270,86

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 401.936,93 353.316,95 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 4.377.164,61 5.164.334,33 1.578.140,71 2.596.497,26

Αποθέματα 3.663.578,77 3.635.125,65 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

Απαιτήσεις από πελάτες 12.026.934,85 10.267.145,07 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 672.988,97 1.587.533,03 -46.285,66 678.482,60

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.531.659,92 5.938.467,87 Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων 702.923,12 1.557.107,33 -32.971,18 675.035,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.064.595,36 27.799.733,67 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 613.687,90 1.241.355,72 -788,73 549.771,42

   - Ιδιοκτήτες μητρικής 613.687,90 1.241.355,72 -788,73 549.771,42

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    -Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 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 0,00 0,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 10.535.097,75 9.921.409,85 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 18.848.243,75 18.234.555,85 μετά από φόρους (Α) + (Β) 613.687,90 1.241.355,72 -788,73 549.771,42

   - Ιδιοκτήτες μητρικής 613.687,90 1.241.355,72 -788,73 549.771,42

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00    -Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 18.848.243,75 18.234.555,85

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €υρώ) 0,0281 0,0567 0,0000 0,0251

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.065.600,00 1.065.600,00

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.037.185,75 1.031.317,93 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 593.400,00 3.069.200,00 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 883.258,63 1.805.799,16 58.450,80 788.253,15

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.520.165,86 4.399.059,89

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 9.216.351,61 9.565.177,82

3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 28.064.595,36 27.799.733,67 Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

0,00 0,00

30.06.2012 30.06.2011

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) 613.687,90 1.241.355,72

30.06.2012 30.06.2011 Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00

Λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 0,00 0,00

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 702.923,12 1.557.107,33 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

Πλέον / μείον προσαρμογές για : (30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα) 18.848.243,75 18.802.024,81

Αποσβέσεις 210.269,66 218.266,13

Προβλέψεις 270.556,49 -30.000,00

Συναλλαγματικές διαφορές 4.067,54 -170.707,42 5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας -77.943,96 162.489,03

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 47.620,05 99.951,64 1.

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης :

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -28.453,12 1.207.661,73 2.

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.451.047,56 216.201,31

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 121.094,76 -382.001,24

Μείον : 3.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -47.620,05 -99.951,64

Καταβλημένοι φόροι -101.634,97 -174.286,80

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -350.168,04 2.604.730,07 4.

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 5.

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -45.076,42 -168.835,44

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00

Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών τίτλων (μετοχών) 0,00 0,00 6.

Τόκοι εισπραχθέντες 77.799,08 70.639,24

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 32.722,66 -98.196,20

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 74.900,00

Εξοφλήσεις δανείων -475.800,00 -534.600,00 8.

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -38.938,44 -49.674,38

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 -15.138,87

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -514.738,44 -524.513,25

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

 και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) -832.183,82 1.982.020,62 9.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 4.834.018,90 3.905.610,38

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 4.001.835,08 5.887.631,00

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2012 α) Έσοδα 0,00

β) Έξοδα 0,00

γ) Απαιτήσεις 0,00

δ) Υποχρεώσεις 0,00

ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 359.899,59

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

ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2005 έως 2010, 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 και έλαβε από τον Νόμιμο Ελεγκτή, με ημερομηνία 31

Μαΐου 2012, Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. (Βλ. Σημείωση 5.8 στις οικονομικές καταστάσεις).

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

Δεν 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 71 εργαζομένους στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 71

εργαζόμενους, στο τέλος αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις αποζημίωσης του προσωπικού λόγω

συνταξιοδότησης ύψους € 242.595,21.

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

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

διακοπή εκμετάλλευσης.

Δεν υπήρξε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αντίστοιχη

περίοδο της προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα.

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της

Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24

έχουν ως ακολούθως:

Η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.

Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν

ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηματισθεί

οποιεσδήποτε επ΄αυτών προβλέψεις, εκτός αυτών που αναλύονται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις. Έχουν ήδη σχηματισθεί λοιπές προβλέψεις

οι οποίες ανέρχονται σε € 2.241.809,74. (Βλ. Σημείωση 5.6 στις οικονομικές καταστάσεις).

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως  30 Ιουνίου 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    Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΑΔΤ  ΑΒ  691316

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΔΤ  AH 181790

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΑΔΤ  ΑΕ  032224
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