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Ι.  ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγρ. 2γ΄ του Ν. 3556/2007) 

 

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

1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

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

3. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

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

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 ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση από 1 

Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο 

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

αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας. 

β) η ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού 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, 26 Μαρτίου 2013 

 

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

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  Ε. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ 

 Α∆Τ  ΑΒ  691316    Α∆Τ  ΑΗ  181790 
 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ 

Α∆Τ  Σ  758183 
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ΙΙ.  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«AS COMPANY AE» 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ &   ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 
σύµφωνα µε το άρθρου 4 παράγρ. 6-8 του Ν. 3556/2007 

και τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

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

Καταστατικού της Εταιρίας, σας υποβάλλουµε για την κλειόµενη εταιρική χρήση από 

01.01 έως 31.12.2012 την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία 

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

3556/2007, τις Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2012, τις σηµειώσεις 

επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, ως και την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή. 

Στην παρούσα έκθεση παρατίθενται πληροφορίες της AS COMPANY AE, 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που στοχεύουν στην ενηµέρωση των µετόχων και 

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

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

από 01.01 έως 31.12.2012, σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την 

επίδραση αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης, γίνεται περιγραφή 

των προοπτικών καθώς και των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιµετωπίζει η Εταιρία. 
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Α. OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

To 2012 ήταν το πλέον δύσκολο έτος για το λιανικό εµπόριο τις τελευταίες δεκαετίες, 

γεγονός που ήταν αναπόφευκτο να επηρεάσει αρνητικά τα βασικά µεγέθη της 

εταιρίας µας. Ο κλάδος του παιδικού παιχνιδιού συρρικνώθηκε τουλάχιστον κατά 

10% σε σχέση µε το 2011 και οι καταναλωτές έχουν στραφεί σε προΐόντα µε 

χαµηλότερες τιµές, σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Η συνολική πτώση των 

πωλήσεων της εταιρίας µας συγκρατήθηκε στο 5,2% σε σχέση µε το 2011, λόγω της 

µεγάλης αύξησης των εξαγωγών. 

 

Η πτώση των πωλήσεων ήταν ιδιαίτερα εµφανής το πρώτο εξάµηνο του 2012, ενώ το 

τελευταίο τρίµηνο της χρήσης σηµειώθηκε αύξηση των πωλήσεων κατά 2,46%. 

Ο σηµαντικότερος λόγος πτώσης της κερδοφορίας σε σχέση µε την αντίτοιχη περσινή 

περίοδο οφείλεται στη µείωση του όγκου πωλήσεων, που αντισταθµίσθηκε κατά 

µικρό µέρος από τη µείωση των δαπανών. 

 

Τα σηµαντικότερα µεγέθη της εταιρίας σε σχέση µε το 2011 διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 31/12/2012 31/12/2011 ∆ % 

Πωλήσεις 16.824.338,67 17.737.939,98 -5,2% 

% Mικτού Κέρδους 44,34% 46,79%  

EBIDTA 672.169,24 1.461.737,44 -54,0% 

Κέρδη προ φόρων (∆ΛΠ ) 298.699,81 990.091,79 -69,8% 

Κέρδη µετά από φόρους 191.443,29 673.886,77 -71,6% 

 

Στη χρήση 2012 η Εταιρία πραγµατοποίησε πωλήσεις 16,824 εκατ. € έναντι 17,738 

εκατ. € της προηγούµενης χρήσης, σηµειώνοντας µείωση -5,2% Η µείωση αυτή 

οφείλεται στη πτώση του τζίρου στην Ελλάδα, λόγω συρρίκνωσης της ζήτησης στο 

κλάδο µας. Αντίθετα, οι εξαγωγές διπλασιάσθηκαν και η εταιρία πέτυχε ιστορικό 

επίπεδο εξαγωγικών πωλήσεων (3,252 εκ. € το 2012, έναντι 1,620 εκατ. € το 2011). 
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Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2012 είναι µειωµένα σε σχέση µε το 2011 κατά το 

ποσό των -482.443,48 €. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

µειώθηκαν κατά -54,0% και ανήλθαν σε 0,672 εκατ. € το 2012, έναντι 1,462 εκατ. € 

το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. 

 

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

περσινή χρήση οφείλεται : 

Α. Μείωση Ογκου Πωλήσεων     - -427.480,39 

Β. Μείωση % µικτού κέρδους     - -411.697,08 

Γ. Μείωση λειτουργικών δαπανών     + 32.047,92 

∆. Μείωση χρηµατοοικονοµικών εξόδων     + 87.301,17 

Ε. Αύξηση Λοιπών Εσόδων Εκµετάλλευσης     + 17.561,35 

Στ. Μείωση Αποσβέσεων     + 10.875,05 

Σύνολο µεταβολής στα κέρδη προ φόρων  -691.391,98 

 

Η διοίκηση της εταιρίας πέτυχε να αντισταθµίσει εν µέρει την επίδραση της µείωσης 

των πωλήσεων µε την συγκράτηση των δαπανών. 

 

Τραπεζικές Υποχρεώσεις: Η κατάσταση του Τραπεζικού ∆ανεισµού την 31-12-2012 

διαµορφώθηκε ως εξής : 

 31/12/2012 31/12/2011 

∆ανειακά Κεφάλαια 3.065.600,00 4.134.800,00 

µείον : ∆ιαθέσιµα -6.985.073,68 -4.834.018,90 

Καθαρό Χρέος -3.919.473,68 -699.218,90 

   

 

Ιδια Κεφάλαια 18.425.999,14 18.234.555,85 

Συντελεστής Μόχλευσης -21,27% -3,83% 
 

O συντελεστής µόχλευσης βελτιώθηκε σηµαντικά σε σχέση µε τα περσινά επίπεδα, 

γεγονός που οφείλεται στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. 

Η εταιρία είχε υψηλά ταµιακά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης του 2012 –τα ταµιακά 

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

υγιή οικονοµική κατάσταση της εταιρίας. 
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Κεφάλαιο Κίνησης: Τα συγκριτικά στοιχεία για το κεφάλαιο κίνησης 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

 31/12/2012 31/12/2011 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 18.317.291,55 19.840.738,59 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις -4.488.122,85 -7.468.259,89 

Κεφάλαιο Κίνησης 13.829.168,70 12.372.478,70 

   

% σε πωλήσεις 82,20% 69,75% 

 

Τα αποθέµατα της εταιρίας ανήλθαν σε 2,473 εκατ. ευρώ έναντι 3,635 εκατ. ευρώ της 

προηγούµενης χρήσης και αντιπροσωπεύουν το 9,52% του συνολικού Ενεργητικού 

έναντι 13,1% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εταιρία δίνοντας έµφαση στη 

οικονοµική διαχείριση το 2012 πέτυχε σηµαντική µείωση των αποθεµάτων γεγονός 

που βελτίωσε τη καθαρή της ταµιακή θέση. Το σύνολο εισροών/( εκροών ) από 

λειτουργικές δραστηριότητες ήταν θετικό και ανήλθε το 2012 σε 3.219.195,36 ευρώ 

έναντι 4.048.795,08 ευρώ την αντίστοιχη περσινή χρήση. 

Kέρδη ανα µετοχή: Τα κέρδη ανα µετοχή της εταιρίας ανήλθαν σε 0,0088 λεπτά 

έναντι 0,0308 της αντίστοιχης περσυνής περιόδου σηµειώνοντας µείωση 71,6%. 

Βασικοί Οικονοµικοί ∆είκτες :Οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες της εταιρίας σε 

ενοποιηµένο επίπεδο διαµορφώθηκαν ως εξής : 

α. Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης  

  2012 2011 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 70,56% 71,37% 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων 244,54% 190,63% 

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό 253,89% 239,75% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχ Υποχρεώσεις 408,13% 265,67% 

 

β. Αριθµοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας 

  2012 2011 

EBITDA/Κύκλος Εργασιών 4,00% 8,24% 

Μικτά αποτελέσµατα/Πωλήσεις 44,34% 46,79% 

Πωλήσεις/Ίδια Κεφάλαια 91,31% 97,28% 



 

Ετήσια  Οικονοµική  Έκθεση 

της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 

8

 

Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη τρέχουσα χρήση παρατίθενται 

παρακάτω. 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

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

26.04.2012, µε οµοφωνία όλων των παρόντων µετόχων, έλαβε τις παρακάτω 

αποφάσεις:  

1. ενέκρινε την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 20ής εταιρικής χρήσεως άνευ ουδεµίας 

τροποποιήσεως. 

2. ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου του ∆Σ και αποφάσισε, µε ποσοστό 71,62 % 

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

χρήση 2011, προκειµένου να ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρίας. 

3. απάλλαξε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη για 

αποζηµίωση για τα πεπραγµένα της 20ής εταιρικής χρήσεως 2011. 

4.  εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία 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. ενέκρινε τις καταβληθείσες αµοιβές για την περίοδο από 01.01.2011 έως 

31.12.2011 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και προενέκρινε την καταβολή 

αµοιβής προς τα µέλη του ∆.Σ. κατά τη χρήση, από 01.01.2012 έως 31.12.2012. 

6. εξέλεξε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, µε θητεία από 26.04.2012 έως 

την 26.04.2015, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2015, εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί 

µετά την 26.04.2015. 

7. εξέλεξε οµόφωνα στη θέση αποθανόντος µέλους της Επιτροπής Ελέγχου νέο µέλος 

της Επιτροπής. 
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Μείωση ποσοστού συµµετοχής της Sycomore Asset Management 

Στις 28/9/2012 η εταιρία Sycomore Asset Management προέβη σε πώληση 1.100.000 

µετοχών οι οποίες αγοράσθηκαν, οι µεν 400.000 µετοχές από τον κο Ευστράτιο 

Ανδρέαδη, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρίας, οι δε υπόλοιπες 

700.000 µετοχές από τη κα Αναστασία Ανδρεάδου, Αντιπρόεδρο της εταιρίας. Οι 

σχετικές γνωστοποιήσεις είναι αναρτηµένες στο επίσηµο διαδικτυακό χώρο του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών www.ase.gr καθώς και σ’ αυτόν της εταιρίας την 1η και 4η 

Οκτωβρίου 2012. 

 

Καταστήµατα Λιανικής 

Η δραστηριότητα του κλάδου λιανικής και εµπορίας παιδικών ρούχων πέτυχε 

πωλήσεις 1,553 εκ. ευρώ έναντι 1,754 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 

σηµειώνοντας µείωση -11,47%. 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα ήταν οριακά ζηµιογόνα το 2012, γεγονός που 

οφείλεται αποκλειστικά στη πτώση του τζίρου. 

 

Εκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσεως 2012, σύµφωνα µε το άρθρο 82 

παρ. 5 του ν. 2238/1994 

Για τη χρήση 2012 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόµιµων 

Ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 

2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων της χρήσεως. Κατά την ολοκλήρωση αυτού του φορολογικού ελέγχου, 

η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις 

πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

Συµµετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού για εξαγωγή προιόντων 

Τον Φεβρουάριο 2012 η εταιρία συµετείχε για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά στην 

έκθεση της Νυρεµβέργης και στην Έκθεση του Λονδίνου. Επίσης το 2012 συµµετείχε 

σε δύο εκθέσεις προιόντων στη Κίνα σε µία προσπάθεια της εταιρίας να ενδυναµώσει 

τις εξαγωγές της. 
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Γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Η Εταιρία παρακολουθεί συστηµατικά και λαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα για την 

αντιµετώπιση των κινδύνων που ενδεχοµένως παρουσιαστούν. Προβαίνει δε σε 

επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την µείωση τους. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία προκειµένου να µειώσει το πιστωτικό της κίνδυνο εφαρµόζει αυστηρή 

πιστωτική πολιτική, αξιολογώντας τη πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πελάτη της 

µε στοιχεία που λαµβάνει από τράπεζες πληροφοριών σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Αποτέλεσµα της αυστηρής πολιτικής ήταν το 2012 να βελτιωθεί ο µέσος όρος 

είσπραξης απαιτήσεων κατά 24 ηµέρες σε σχέση µε το 2011. 

 

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

ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ» κατέθεσε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης αίτηση για άνοιγµα διαδικασίας συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές της, 

κατ’ άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα. Με την υπ’ αριθ. 32523/2011 απόφαση του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επικυρώθηκε η από 6-9-2011 συµφωνία 

συνδιαλλαγής που συνήψε η ΚΟΥΚΟΥ ΑΕ µε πιστωτές της που αντιπροσωπεύουν το 

79,06% των ληξιπρόθεσµων οφειλών της. Η Εταιρία δεν µείωσε τις απαιτήσεις της 

και δεν προσχώρησε στη συµφωνία συνδιαλλαγής. Στις 28.12.2012 εκδόθηκε η υπ’ 

αριθ. 29357/2012 απόφαση του ως άνω ∆ικαστηρίου, η οποία διέταξε τη λύση της 

από 06.09.2011 συµφωνίας συνδιαλλαγής. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε 

έφεση από την ΚΟΥΚΟΥ ΑΕ την 28.1.2013. Τα αποτελέσµατα της κλειόµενης 

χρήσης 2012 έχουν επιβαρυνθεί µε πρόβλεψη 338.195,61 €, για ζηµία που 

ενδεχοµένως προκύψει από την µερική εξόφληση της απαίτησης που διατηρεί η 

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

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ». 

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

κατά το δυνατό µεγαλύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεών της, λαµβάνοντας υπόψη 

και αξιολογώντας τα δεδοµένα κατά περίπτωση. 
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Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

κυµαινόµενα επιτόκια. Η Εταιρία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα σε χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα προκειµένου να µειώσει την έκθεσή της στον κίνδυνο µεταβολής των 

επιτοκίων, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από πιθανή 

µεταβολή των επιτοκίων. Το µέσο κόστος δανεισµού την 31-12-2012 ανήλθε σε 

2,45%. To µέγιστο ύψος του τραπεζικού δανεισµού στη διάρκεια της χρήσης, ανήλθε 

σε 4,065 εκατ. ευρώ, ενώ το χαµηλότερο σε 3,065 εκατ. ευρώ. Η πιθανή επίπτωση 

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

θετικά/αρνητικά κατά 30 χιλιάδες ευρώ στο οικονοµικό αποτέλεσµα. 

 

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

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

προθεσµιακών πράξεων συναλλάγµατος. 

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι προαναφερόµενοι κίνδυνοι δεν αναµένεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς την οικονοµική θέση του οµίλου. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας (χρηµατοδοτικός κίνδυνος) 

Η Εταιρία δεν αντιµετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, 

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

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

χρηµατοοικονοµικά της περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εµφανιζόµενη αξία στις 

οικονοµικές καταστάσεις, δεν αποκλίνει από την εύλογη αξία αυτών. 

 

Λοιποί Κίνδυνοι 

Η ζήτηση των προϊόντων 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. 
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Στα πλαίσια αυτά η ∆ιοίκηση της εταιρίας προβαίνει σε σχεδιασµό νέων προϊόντων 

που είναι πιο ελκυστικά στους καταναλωτές προωθώντας προϊόντα µε χαµηλή 

λιανική τιµή. 

Λόγω της εποχικότητας που παρουσιάζεται στη κατηγορία των προϊόντων µας, 

απαιτείται ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και πιθανή αδυναµία 

ενδέχεται να επιβαρύνει µε επιπλέον χρηµατοοικονοµικά έξοδα τα αποτελέσµατα της 

εταιρίας. Μεγάλο µέρος των προϊόντων που διαθέτουµε, έχουν προέλευση τη Κίνα 

και τυχόν γεγονότα που θα εµποδίσουν τις εισαγωγές, θα επιδράσουν αρνητικά τόσο 

στο κεφάλαιο κίνησης όσο και στην οµαλή τροφοδοσία των πελατών µας. Παρότι οι 

τιµές αγοράς των προϊόντων από την αγορά της Κίνας παρουσιάζουν αυξητικές 

τάσεις, η εταιρία µας µέσα από οικονοµίες κλίµακος και ορθολογισµό των 

παραγγελιών προσπαθεί να συγκρατήσει το κόστος αγοράς 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας 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. 

 

∆. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρίας εκτιµά πώς το µακροοικονοµικό περιβάλλον δεν πρόκειται 

να βελτιωθεί το 2013 και το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η µείωση της ζήτησης, ο 

προσανατολισµός των καταναλωτών σε χαµηλής τιµής προιόντα γεγονός που 

επηρεάζει αναµφισβήτητα και το κλάδο µας. Υπό τις παρούσες συνθήκες είναι 

δύσκολο να κάνουµε προβλέψεις για την πορεία των µεγεθών του 2013, αφού η 

εταιρία µας έχει να αντιµετωπίσει, τόσο τη πτώση της ζήτησης όσο και το κίνδυνο 

επισφαλειών, γεγονός που µας έχει αναγκάσει να µειώσουµε τα πιστωτικά όρια των 

πελατών µε άµεσο αντίκτυπο στις πωλήσεις. 

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

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

∆ιοίκηση της εταιρίας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα που της προσφέρει η υγιής χρηµατοοικονοµική της διάρθρωση. 
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Η εταιρία µας το 2013 θα επικεντρωθεί : 

• Στην διατήρηση των εξαγωγών τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012. Ο 

εξαγωγικός προσανατολισµός της εταιρίας αποτελεί επιδίωξη της ∆ιοίκησης 

και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξής της εκτός Ελλάδος.  

• Η αξιολόγηση των δαπανών προκειµένου να επιτευχθεί µείωση του 

λειτουργικού κόστους.  

• Στην παραγωγή branded προιόντων µε την επωνυµία της AS µε έµφαση στο 

χαµηλό  κόστος  προκειµένου να είναι πιο προσιτά στον καταναλωτή. 

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

ροών. Βασική επιδίωξη της εταιρείας για το 2013 είναι να διατηρήσει τα 

υψηλά ταµιακά διαθέσιµα του 2012 και να παραµείνει η χρηµατοδότηση στα 

επίπεδα του 2012.  

• Να εκµεταλλευθεί την υποδοµή της προκειµένου να αυξήσει την διανοµή 

παιχνιδιών στην Ελλαδα από ξενους οίκους που αναζητούν συνεργασία µε 

φερέγγυες εταιρίες στο κλάδο µας. 

• Να εκµεταλλευθεί τις ευκαιρίες που θα δηµιουργηθούν στη χονδρική πώληση 

παιδικού ρούχου. 

• Στην ολοκλήρωση επένδυσης ενός νέου υπερσύγχρονου εκθεσιακού χώρου 

στην Αθήνα που θα καλύπτει τις ανάγκες των πελατών στην Ελλαδα & το 

Εξωτερικό. Το νέο εκθεσιακό κέντρο έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

• Στην έµφαση σε νέες στρατηγικές marketing για να έρθουµε πιο κοντά στους 

καταναλωτές µας (ανάπτυξη marketing means, social media web, below the 

line προωθητικές ενέργειες). 

 

Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρίας εµφανίζεται συγκρατηµένα αισιόδοξο για την 

πορεία του δικτύου λιανικής κατά το 2013, παρόλα αυτά θα επανεξετάσει από 

µηδενική βάση τη στρατηγική του δικτύου και τις εµπορικές αποφάσεις που πρέπει 

να υλοποιήσει.. 



 

Ετήσια  Οικονοµική  Έκθεση 

της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 

14

 

Ε. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Σχετικά µε τη διανοµή µερίσµατος, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, θα προτείνει προς την 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την µη διανοµή µερίσµατος 

προκειµένου να ενισχύσει τη ρευστότητα της για χρηµατοδότηση των αναγκών της σε 

κεφάλαιο κίνησης. 

 

ΣΤ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

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

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

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

Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 

31 ∆εκεµβρίου 2012. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Ι. Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

II. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

ΙΙΙ. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης – Αιτιολόγηση.  

IV. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας σχετικά µε τη διαδικασία 

σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Εσωτερικός Έλεγχος 

V. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης 

των µετόχων και τις βασικές εξουσίες της καθώς και περιγραφή των 

δικαιωµάτων των µετόχων και του τρόπου άσκησης τους 

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

∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

Ελεγκτικής Επιτροπής 
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∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Ι. Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε την 

εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία και τις εφαρµοζόµενες διεθνείς πρακτικές, µε στόχο 

τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα, τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό 

και τη διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της εταιρίας και όλων όσοι 

συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε τη λειτουργία της. 

 

II. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Το ∆.Σ. αποφάσισε αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγµένες Εταιρείες 

(εφεξής χάριν συντοµίας «Κώδικας»), µε κάποιες αποκλίσεις που συνάδουν προς τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρίας και καθιστούν τη διοίκησή της πιο ευέλικτη 

και λειτουργική. Οι αποκλίσεις αυτές αναγράφονται κατωτέρω. Ο υιοθετούµενος 

Κώδικας βρίσκεται στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf . 

Η εταιρία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει, ώστε να υπηρετούνται οι αρχές τους κατά 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε περίπτωση που η εταιρία προβεί σε οποιαδήποτε 

περαιτέρω τροποποίηση, το τροποποιηµένο κείµενο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωσή της. 

 

ΙΙΙ. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης – Αιτιολόγηση.  

Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει συστήσει επιτροπές που να προΐστανται στη 

διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να 

προετοιµάζουν προτάσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όσον αφορά στις αµοιβές 

των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. Η Εταιρία ακολουθεί 

πολιτική αµοιβών που προσαρµόζεται στις εκάστοτε κρατούσες συνθήκες, τόσο της 

ίδιας όσο και γενικότερα της αγοράς και οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ. εγκρίνονται 

από τη Γενική Συνέλευση. 
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Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• Το ∆.Σ. αποτελείται, σύµφωνα µε το καταστατικό, από 5 έως 7 µέλη. Το ισχύον 

∆.Σ. αποτελείται από έξι (6) µέλη. Εκ των µελών του, το 50%, ήτοι 3 µέλη είναι 

εκτελεστικά και το 50% (3 µέλη) µη εκτελεστικά. Το σχήµα αυτό έχει αποδειχθεί 

στην πράξη επαρκές, ευέλικτο και αποτελεσµατικό στη λειτουργία του.  

 

Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆Σ 

• Μολονότι ο Πρόεδρος του ∆Σ ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο, 

προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του, αλλά εκτελεστικό (εξαίρεση από την 

υποχρέωση εξήγησης µη συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι). 

 

Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των ∆ιοικητικών Συµβουλίων εισηγµένων 

εταιριών στα οποία µπορούν να συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ., δεδοµένου ότι τα 

µέλη δύνανται να αφιερώσουν και αφιερώνουν τον αναγκαίο και επαρκή χρόνο στη 

συµµετοχή τους στο ∆.Σ. και στην ενηµέρωσή τους για τα θέµατα που αφορούν στην 

εταιρία και άπτονται των καθηκόντων τους. 

• ∆εν απαιτείται έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το διορισµό εκτελεστικού 

του µέλους ως µη εκτελεστικού σε εταιρία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεµένη, 

διότι δεν κρίνεται κρίσιµη για τα συµφέροντα της εταιρίας. 

 

Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• ∆εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

καθώς λόγω του µεγέθους, της δοµής και του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας, η 

υποβολή και ανάδειξη υποψηφιοτήτων µέσω του ∆.Σ. και της Γ.Σ. κρίνεται στην 

παρούσα φάση επαρκής. 
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Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο 

πρόγραµµα δράσης, δεδοµένου ότι η σύγκληση και συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου λαµβάνει χώρα, όποτε απαιτείται, γρήγορα και χωρίς να παρατηρούνται 

δυσλειτουργίες. Η δράση του δε είναι συνεχής και συνεχώς προσαρµοζόµενη. 

• Το ∆Σ δεν υποστηρίζεται από κάποιον ανώτατο υπάλληλο ως εταιρικό Γραµµατέα. 

Τόσο στον Πρόεδρο όσο και σε όλα τα µέλη του ∆Σ παρέχεται πλήρης γραµµατειακή 

και όποια άλλη υποστηρικτική κάλυψη, από το έµπειρο γραµµατειακό δυναµικό της 

εταιρίας, µε τη συνδροµή κατά περίπτωση άλλων στελεχών, όποτε αυτό κριθεί κατά 

περίπτωση αναγκαίο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το ∆Σ και οι µέτοχοι έχουν στη διάθεσή 

τους όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες. 

• Ο Πρόεδρος δεν έχει σε τακτική βάση συναντήσεις µε τα µη εκτελεστικά µέλη, 

χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών, για να συζητά την επίδοση και τις 

αµοιβές των τελευταίων, και άλλα σχετικά ζητήµατα. Όλα τα σχετικά θέµατα 

συζητούνται παρουσία όλων των µελών. 

• ∆εν υπάρχουν προγράµµατα εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ούτε διαρκής επαγγελµατική επιµόρφωση για τα υπόλοιπα 

µέλη. Αυτό διότι τα υποψήφια µέλη του ∆.Σ. είναι πάντοτε πρόσωπα µε 

συγκεκριµένες και στοχευµένες ικανότητες και εµπειρία, ώστε να µπορούν να 

συνδράµουν, το καθένα µε βάση τις ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν, στην ευόδωση 

των σκοπών της εταιρίας. 

• Οι απαιτούµενοι επαρκείς πόροι για την πρόσληψη συµβούλων (ανεξάρτητων, 

εξωτερικών), εάν και όποτε αυτοί απαιτούνται, εγκρίνονται από το ∆.Σ. της εταιρίας. 
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Αξιολόγηση του ∆.Σ. 

• ∆εν υφίσταται συγκεκριµένη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας του 

∆.Σ. και των επιτροπών του ανά διετία. Ωσαύτως το ∆.Σ. δεν αξιολογεί την επίδοση 

του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την διάρκεια διαδικασίας στην 

οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η σχετική πρόβλεψη 

κρίνεται ως µη αναγκαία, δεδοµένου ότι το ∆.Σ., συµπεριλαµβανοµένου του 

Προέδρου του, αξιολογούνται στην πράξη συνεχώς και λαµβάνουν κάθε µέριµνα για 

την άρση των διαπιστούµενων αδυναµιών.  

• Τα τακτικά και µη εκτελεστικά µέλη δεν συνέρχονται χωρίς την παρουσία 

εκτελεστικών µελών, προκειµένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών 

µελών και να καθορίζονται οι αµοιβές τους. 

• ∆εδοµένων των παραπάνω, το ∆.Σ. δεν συµπεριλαµβάνει στην ετήσια δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης του 

ιδίου και των επιτροπών του. 

 

Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

• Η µονάδα εσωτερικού ελέγχου δεν αναφέρεται διοικητικά στον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τα µέλη 

της Ελεγκτικής Επιτροπής, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι 

ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της 

Εταιρίας. Ο υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται από την 

Ελεγκτική Επιτροπή. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου διορίζεται 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι πρόσωπο µε επαρκή προσόντα και εµπειρία. 

• Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δεν προβαίνει σε τριµηνιαίες εκθέσεις αλλά σε 

ετήσιες, οι οποίες µελετούνται και αξιολογούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου διότι η Ελεγκτική Επιτροπή µελετά και εκφράζει την άποψή της 

για την Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρίας. 
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Ελεγκτική Επιτροπή 

• Η ελεγκτική επιτροπή δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως. 

• ∆εν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής 

ελέγχου, καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής, 

προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείµενες διατάξεις. 

• ∆εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ µέρους της χρήση 

υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι 

εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία των µελών αυτής διασφαλίζουν την 

αποτελεσµατική λειτουργία της. 

 

Αµοιβές 

• Οι αµοιβές όλων των µελών του ∆.Σ., εκτελεστικών και µη εκτελεστικών, και η 

µορφή αυτών, εγκρίνονται από τη Γ.Σ., µετά από πρόταση του ∆.Σ., κατά το 

καταστατικό της εταιρίας και τον Κ.Ν. 2190/1920. Ο τρόπος υπολογισµού και το 

ύψος των αµοιβών, είναι προσαρµοσµένα στις εκάστοτε επικρατούσες οικονοµικές 

συνθήκες, τόσο της ίδιας της εταιρίας, όσο και τις γενικότερες, εσωτερικές και 

διεθνείς. ∆εν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη 

εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο 

τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ως εκ τούτου, δεν υφίστανται ρυθµίσεις για τα καθήκοντά 

της και δεν περιγράφεται το έργο της στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. 

Προσώρας η σύσταση αυτής της επιτροπής κρίνεται µη αναγκαία. 
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Γενική Συνέλευση 

• ∆εν αναρτάται περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 

στον ιστότοπο της εταιρίας. Αναρτάται όµως εντός 15 ηµερών από τη Γενική 

Συνέλευση, η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο του ΧΑ, µε όλα τα 

κρίσιµα στοιχεία περί των αποφάσεων που ελήφθησαν. Πέραν τούτου, κατά το άρθρο 

32 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο 

δηµοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου, τα 

αποτελέσµατα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ηµερών το αργότερο από την 

ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση 

τουλάχιστον τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την 

αναλογία του µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό 

αριθµό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθµό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης 

και τον αριθµό των αποχών. Η ως άνω πληροφόρηση κρίνεται επαρκής προς το 

σκοπό ενηµέρωσης των µετόχων και του επενδυτικού κοινού.  

 

IV. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας σχετικά µε τη διαδικασία 

σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται 

σε εφαρµογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τη ∆ιοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό 

της εταιρίας, µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης και τη συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. 

Στις αρµοδιότητές του περιλαµβάνονται η παρακολούθηση της οικονοµικής 

πληροφόρησης, η αξιολόγηση και βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων 

και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις 

θεσµοθετηµένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό 

Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρίας και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Σχετικά µε τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων, γίνεται λόγος ανωτέρω, στο 

Κεφάλαιο Γ’ της παρούσης εκθέσεως του ∆.Σ. 



 

Ετήσια  Οικονοµική  Έκθεση 

της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 

21

 

V. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης 

των µετόχων και τις βασικές εξουσίες της καθώς και περιγραφή των 

δικαιωµάτων των µετόχων και του τρόπου άσκησης τους 

 

Τρόπος λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης 

Το ∆.Σ. διασφαλίζει την προσεκτική προετοιµασία και την οµαλή διεξαγωγή της 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Στο πλαίσιο αυτό διευκολύνει την αποτελεσµατική 

άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι οποίοι µπορούν ευχερώς να ενηµερωθούν 

για τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, 

συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης και των δικαιωµάτων τους. 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το βήµα όπου παρέχεται κάθε προβλεπόµενη 

πληροφορία και διευκρίνιση, στο πλαίσιο ουσιαστικού διαλόγου ∆ιοίκησης και 

µετόχων. Η εταιρία αναρτά στον ιστότοπο της είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν 

από τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά µε: 

• την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων, 

• τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του 

δικαιώµατος εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, 

καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να 

ασκηθούν, 

• τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και 

τα χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου, 

• την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων 

σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών 

εγγράφων, 

• τον προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα 

βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέµα εκλογής µελών), και 

• το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την 

ηµεροµηνία της σύγκλησης. 
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Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, η Αντιπρόεδρος, 

ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ο εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός ελεγκτής παρίστανται 

στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και 

ενηµέρωση επί θεµάτων της αρµοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί 

ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι µέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής 

Συνέλευσης διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους µετόχους 

και την κατά το δυνατό πληρέστερη απάντηση αυτών. 

 

Βασικές εξουσίες Γενικής Συνέλευσης 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο της 

εταιρίας και είναι αρµόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της εταιρίας. Οι 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσµεύουν όλους τους µετόχους και απόντες ή 

διαφωνούντες. 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας είναι αποκλειστικά αρµόδια να 

αποφασίζει για όλα τα θέµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 

του Κ.Ν. 2190/1920, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναγράφονται στην 

παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.  

 

∆ικαιώµατα µετόχων και τρόποι άσκησης τους 

Στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε 

µέτοχος που εµφανίζεται µε την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο 

τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν 

προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση ανάλογης 

διαδικασίας. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση 

µπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει 

νόµιµα. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και το καταστατικό της εταιρίας. 
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VI. Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών 

υποθέσεων προς όφελος της εταιρίας και όλων των µετόχων της, διασφαλίζοντας την 

εφαρµογή της εταιρικής στρατηγικής και τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση όλων των 

µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της µειοψηφίας και των αλλοδαπών. Είναι 

αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που αφορά στην Εταιρία, πλην αυτών για τα 

οποία από τον Νόµο ή από το Καταστατικό, αρµόδια είναι η Γενική Συνέλευση των 

µετόχων. 

Η εταιρία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) 

τουλάχιστον έως επτά (7) κατ’ ανώτατο όριο µέλη. Μέλος του ∆.Σ. µπορεί να 

ορίζεται και νοµικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο 

για την άσκηση των εξουσιών αυτού, ως µέλους του ∆.Σ. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας για 

θητεία τριών (3) ετών. 

Το σηµερινό ∆.Σ. αποτελείται από 3 εκτελεστικά και 3 µη εκτελεστικά µέλη. Από τα 

µη εκτελεστικά µέλη το 1 είναι ανεξάρτητο, πληρώντας τις προϋποθέσεις που θέτει ο 

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

τα εξής: 

1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κων/νου, εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ., Πρόεδρος 

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

2. Αναστασία Ανδρεάδου συζ. Ευστρατίου, εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ., 

Αντιπρόεδρος. 

3. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ.  

4. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 

5. Μόρφης Βασιλακέρης του Βασιλείου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. 

6. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 
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Η θητεία του ως άνω ∆.Σ., η οποία ξεκίνησε την 26.4.2012, λήγει την 26.4.2015.  

 

Σύντοµο βιογραφικό των µελών του ∆.Σ. 

 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

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

Γεννήθηκε το 1957 στην Βιέννη Αυστρίας. Σπούδασε Μαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο 

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

∆ραστηριοποιείται στον χώρο του εµπορίου από το 1980. Προχώρησε µε την 

αντιπρόεδρο το 1990 στην ίδρυση της AS Company. 

 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 

Γεννήθηκε το 1950. Σπούδασε Λογιστικά και Οικονοµικά στη Θεσσαλονίκη και 

µιλάει Αγγλικά. ∆ραστηριοποιείται στον χώρο του εµπορίου από το 1982. Είναι 

ιδρυτικό µέλος της AS Company. 

 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 

Γεννήθηκε το 1980 στην Θεσσαλονίκη. Έλαβε BA στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο 

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

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

δραστηριοποιείται στην εταιρία στο Τµήµα Πωλήσεων. 

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΧΤΕΡΙ∆ΗΣ 

Μη Εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 

Γεννήθηκε το 1966 στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην Σχολή ∆ιοίκησης και 

Οικονοµίας (Σ.∆.Ο.) του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. Καβάλας και 

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

επάγγελµα έως και σήµερα. 



 

Ετήσια  Οικονοµική  Έκθεση 

της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 

25

 

ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 

Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 

Γεννήθηκε το 1959 στην Θεσσαλονίκη. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηµατικών 

Στατιστικής και Πιθανοτήτων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, δύο MSc του 

Πανεπιστηµίου Syracuse University, Syracuse των ΗΠΑ, στην Πληροφορική και 

Σπουδές Υπολογιστών και στις Πιθανότητες και Στατιστική του Syracuse University, 

Syracuse NY. 

 

ΒΑΣΙΛΑΚΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 

Μη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 

Γεννήθηκε το 1956 στις Σέρρες. Σπούδασε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο Universita 

Degli Studi Di Parma της Ιταλίας. Εργάζεται ως δικηγόρος, ειδικευµένος µεταξύ 

άλλων στο εµπορικό και εργατικό δίκαιο. 

 

Ακολουθεί περιγραφή των βασικών αρµοδιοτήτων του Προέδρου του ∆.Σ. και 

∆ιευθύνοντα Συµβούλου: 

• Καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και συγκαλεί το ∆.Σ., διασφαλίζει την 

καλή οργάνωση των εργασιών του και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του.  

• Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρία. 

• Ασκεί όλες τις εξουσίες που ανήκουν στο ∆.Σ. από το καταστατικό και το Νόµο, 

δυνάµενος να εκχωρεί αρµοδιότητες σε άλλο µέλος µε πληρεξούσιο. 

Ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος παρακολουθεί την υλοποίηση των στόχων και 

διαχειρίζεται τις καθηµερινές υποθέσεις της Εταιρίας, πάντοτε σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆.Σ., διασφαλίζοντας την εύρυθµη και 

αποτελεσµατική λειτουργίας της Εταιρίας. 
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Τρόπος λειτουργίας ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή στην έδρα του 

υποκαταστήµατος που διατηρεί η εταιρία στην Αττική, είτε οπουδήποτε στην Ελλάδα 

ή στην αλλοδαπή, σύµφωνα µε τους όρους του Νόµου και του Καταστατικού. 

Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή όποτε το ζητήσουν 

τουλάχιστον δύο (2) από τους συµβούλους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 

συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 3α του κ.ν. 2190/1920 

και τις ειδικότερες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται 

από την κείµενη νοµοθεσία για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας καθορίζει τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, µε απόφαση 

που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή/και 

εκπροσωπούνται, να αναθέτει το σύνολο ή µέρος των εξουσιών του, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσµευσης της εταιρίας, µε 

την εξαίρεση εκείνων που ασκούνται συλλογικά, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, 

µέλη ή µη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως 

στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της παραπάνω ανάθεσης. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι 

παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό οι µισοί (1/2) συν ένας Σύµβουλοι, σε καµία 

περίπτωση όµως ο αριθµός των Συµβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν 

µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθµός της απαρτίας 

παραλείπεται το κλάσµα που είναι δυνατόν να προκύψει. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

αποφασίζει έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των Συµβούλων που παρίστανται 

αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες 

προβλέπεται στο Καταστατικό ή στο Νόµο αυξηµένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαµβάνεται, ενώ αν είναι µυστική, η 

λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητηµάτων το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία που γίνεται µε ψηφοδέλτιο. Κάθε 

σύµβουλος διαθέτει µία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύµβουλο 

διαθέτει δύο (2) ψήφους. 
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Σύµβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να 

αντιπροσωπευτεί από άλλο σύµβουλο, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί ένα 

µέλος του Συµβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συµβούλους. 

Κατά τη χρήση του 2012, το ∆.Σ. συνήλθε σε 32 συνεδριάσεις. 

 

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

Ελεγκτικής Επιτροπής 

Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 κάθε εισηγµένη στο χρηµατιστήριο 

εταιρία («δηµοσίου ενδιαφέροντος» σύµφωνα µε το νόµο) οφείλει να έχει Ελεγκτική 

Επιτροπή απαρτιζόµενη από 3 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δύο τουλάχιστον 

µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. Η Ελεγκτική 

Επιτροπή της Εταιρίας απαρτίζεται από τα εξής µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

α) Πέτρο Ιακώβου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ., 

β) Μόρφη Βασιλακέρη, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και 

γ) Θεόφιλο Μεχτερίδη, µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 

 

Η διάρκεια της θητείας των µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής. Η 

ανανέωση της θητείας ή η τροποποίηση της σύνθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής 

γίνεται πάντοτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Η Ελεγκτική 

Επιτροπή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου από 

την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Συνεδριάζει σε περιοδικά διαστήµατα και στις 

συνεδριάσεις αξιολογούνται και αξιοποιούνται τα ευρήµατα του ελεγκτικού έργου 

των οργάνων των εποπτικών αρχών και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Η 

Ελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της ή σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύµατός του, από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ασκεί χρέη Προέδρου. Οι 

αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των µελών της και σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
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Ζ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

∆οµή της Εταιρίας: 

Η AS Company είναι Ελληνική Ανώνυµη Εµπορική - Βιοµηχανική Εταιρία 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Παιχνιδιών, µε έδρα τον ∆ήµο Ωραιοκάστρου 

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

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

εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου, ∆ιεύθυνση 

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

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

 

Η. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

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

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

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

∆ιευθυντικά στελέχη για το διάστηµα 1.1 έως 31.12.2011 καθώς και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 31.12.2011 αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα : 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

α) Έσοδα 0,00 

β) Έξοδα 0,00 

γ) Απαιτήσεις 0,00 

δ) Υποχρεώσεις 0,00 

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

της ∆ιοίκησης 
727.983,22 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

∆ιοίκησης 
0,00 

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

∆ιοίκησης 
0,00 
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Θ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ( άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007) 

 

Με τον Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α’/30.4.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την 

πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 

διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις», προσαρµόστηκε το 

Εθνικό ∆ίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 2004, για την εναρµόνιση 

των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες 

των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη 

αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 

390/38/31.12.2004). Σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 4 του νόµου 3556/2007, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 

σχετικές πληροφορίες της παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, οι οποίες 

ενσωµατώνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

α. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 8.313.146 ευρώ, 

διαιρούµενο σε 21.876.700 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,38 € η 

κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 3507/07.06.2001). Οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες προς 

διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Τα δικαιώµατα των µετόχων της εταιρίας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι 

ανάλογα µε το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβληµένη αξία 

της µετοχής. Όλες οι µετοχές έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις και κάθε 

µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόµος 

και το Καταστατικό της Εταιρίας. Ειδικότερα: 

• Το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής 

επιµέρους δικαιώµατα: νοµιµοποίησης, παρουσίας, συµµετοχής στις συζητήσεις, 

υποβολής προτάσεων σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων 

στα πρακτικά και ψήφου. 
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• Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της 

εταιρίας, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών µετά από 

αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού διανέµεται ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση 

πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 

Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούµενο από την 

Εταιρία µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων 

µερίσµατος. Ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται από την 

Εταιρία µέσω των µέσων ενηµέρωσης που προβλέπονται στο Ν. 3556/2007 και τις 

οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το δικαίωµα είσπραξης του 

µερίσµατος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο ∆ηµόσιο µετά την 

παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή 

του η Γενική Συνέλευση. 

• Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της 

απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη 

Γενική Συνέλευση. 

• Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε 

µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών. 

• Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων 

των ορκωτών ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά 

τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Η ευθύνη των µετόχων της εταιρίας περιορίζεται στην 

ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν 

υπήρξε µεταβολή στη διάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

 

β. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας 

Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν 

υφίστανται εκ του καταστατικού της εταιρίας περιορισµοί στη µεταβίβασή τους, 

δεδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται για άϋλες µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών. 

- ∆εν υπήρξε µεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης. 
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γ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 

11 του Ν. 3556/2007 

Οι µέτοχοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, ποσοστό 

µεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθµού των µετοχών της εταιρίας παρατίθενται 

στον κάτωθι πίνακα, µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31.12.2012. 

Ονοµατεπώνυµο µετόχου 
Ποσοστό 

συµµετοχής 

1. Ανδρεάδης Ευστράτιος 31,11% 

2. Ανδρεάδου Αναστασία 31,84% 

 

∆εν υπήρξαν µεταβολές από την ηµεροµηνία αναφοράς 31.12.2012 µέχρι σήµερα 

σχετικά µε τους µετόχους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, 

ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθµού των µετοχών της εταιρίας. 

 

δ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή αυτών 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 

δικαιώµατα ελέγχου. 

∆εν υπήρξε µεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης. 

 

ε. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί του δικαιώµατος 

ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 

∆εν υπήρξε µεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης. 

 

στ. Συµφωνίες µετόχων γνωστές στην Εταιρία, που συνεπάγονται περιορισµούς 

στη µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου 

∆εν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι 

οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση 

των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 

∆εν υπήρξε µεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης. 



 

Ετήσια  Οικονοµική  Έκθεση 

της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 

32

 

ζ. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης 

καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισµό και την 

αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των 

διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

Με το από 26/4/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, εκλέχθηκε νέο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, η συγκρότηση του οποίου σε σώµα και η ανάθεση 

δικαιωµάτων εκπροσώπησης δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθµ. 

3207 της 10
ης

 Μαΐου 2012. Η θητεία του ∆.Σ. λήγει την 26.4.2015, παρατεινόµενη 

µέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015, εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί 

µετά την 26.4.2015. 

 

Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων ή για την 

αγορά ιδίων µετοχών 

1) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/1920 και 

σε συνδυασµό προς τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού της, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 

2190/1920, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µε την έκδοση νέων 

µετοχών, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο 

τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Στην περίπτωση αυτή, και σύµφωνα µε το 

άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται 

µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβληµένο κατά την ηµεροµηνία που 

χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. 

Η ως άνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη 

Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 

ανανέωση. Τέτοια απόφαση δεν έχει ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

2) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό, µε τη µορφή δικαιώµατος 

προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. 
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Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό µετοχών που 

µπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των 

υφιστάµενων µετοχών, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα (option) αγοράς 

µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους. ∆εν έχει 

ληφθεί τέτοια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

3) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 

2190/1920, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες µπορούν, µε 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω 

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους, 

µε σκοπό τη στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής τους και µε τους ειδικότερους 

όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 

∆εν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

Το σύνολο των µετοχών της Εταιρίας που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών ανέρχεται σε 21.876.700 µετοχές. 

∆εν υπήρξε µεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης. 

 

θ. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα 

των συµφωνιών αυτών 

∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 

ι. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη της Εταιρίας περί αποζηµίωσης σε περίπτωση λύσης ή λήξης για 

οποιοδήποτε λόγο 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε 

το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε 

περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή 

της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 

∆εν υπήρξε µεταβολή κατά την διάρκεια της χρήσης. 
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Θ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα άξια 

αναφοράς που να έχουν συµβεί µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 

καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2013 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ 
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IΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  ‘‘AS COMPANY AE 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ’’ 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «AS COMPANY 

AE», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 

∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 

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

και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 

πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 

εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η ∆ιοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε 

σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις 

είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια 

διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. 
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Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση 

γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 

έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 

συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας 

γνώµης. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «AS COMPANY AE», 

κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 

ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται 

στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. 

β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. 

Ν.2190/1920. 

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

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 

ΑΜ  ΣΟΕΛ  10741 
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AASS    CCOOMMPPAANNYY    AAEE  

 

ΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣΙΙΙΕΕΕΣΣΣ      ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ      ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   

τττηηηςςς      χχχρρρήήήσσσηηηςςς   αααπππόόό      111   ΙΙΙααανννοοουυυαααρρρίίίοοουυυ      222000111222      έέέωωωςςς      333111   ∆∆∆εεεκκκεεεεεεµµµβββίίίοοουυυ      222000111222   

σσσύύύµµµφφφωωωνννααα   µµµεεε   τττααα   ∆∆∆ιιιεεεθθθνννήήή   ΠΠΠρρρόόότττυυυπππααα   ΧΧΧρρρηηηµµµααατττοοοοοοιιικκκοοονννοοοµµµιιικκκήήήςςς   ΑΑΑννναααφφφοοορρράάάςςς  
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης 

∆εκεµβρίου 2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

‘‘AS COMPANY AE’’ στις 26 Μαρτίου 2013 και έχουν δηµοσιευθεί στον τύπο και 

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

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

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

συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα 

της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

 

ΕΕΕυυυσσστττρρράάάτττιιιοοοςςς   ΚΚΚ...   ΑΑΑνννδδδρρρεεεάάάδδδηηηςςς   

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

AAASSS   CCCOOOMMMPPPAAANNNYYY   AAAEEE   
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ΙV.  ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Α΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 
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Β΄.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2012 – 31.12.2012 

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

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

 

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

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

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

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

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, Γενική ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικού Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως µε Αριθµό Μητρώου 

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

Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 

εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 26 Μαρτίου 2013. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων  

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

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

εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή 

εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις για τις 

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

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

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

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

Καταστάσεις» καθότι η Εταιρεία υιοθέτησε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως έχουν ετοιµαστεί µε 

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

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

πώληση και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

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

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

µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας είναι ότι δεν θα υπάρξει 

επίδραση στα οικονοµικά της αποτελέσµατα από την εφαρµογή των νέων προτύπων 

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

µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και 

την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 

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

επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη 

γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των 

οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά 

τη διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την 

παρουσίαση των ετήσιων και των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, είναι 

συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2011 που έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα 

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

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

µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία των οικονοµικών 

καταστάσεων της 31.12.2011 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 

 

3. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων 

Οι ετήσιες και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). Η 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την χρήση 

λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών 

αρχών που ακολουθούνται. 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην ετοιµασία αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων επεξηγούνται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν 

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

ώστε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις να είναι 

συγκρίσιµα. 



 

Ετήσια  Οικονοµική  Έκθεση 

της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 

44

 

Πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων, τα οποία είτε δεν 

έχουν τεθεί ακόµη σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 
Η ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και 

διερµηνειών, που δεν είναι υποχρεωτικά για την παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων και τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης των οικονοµικών 

καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών καταστάσεων (τροποποίηση). Παρουσίαση 

των στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος . Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2012. Η 

τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα 

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να 

ανακυκλωθούν) στα Αποτελέσµατα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για 

παράδειγµα, κατά την αποαναγνώριση ή τον διακανονισµό) θα παρουσιάζονται 

χωριστά από άλλα στοιχεία, τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτά. Η τροποποίηση 

επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση της 

εταιρίας ή στη δραστηριότητά του. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

.∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011). Η τροποποίηση αυτή παρέχει απαιτήσεις 

γνωστοποιήσεων για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν µεταβιβαστεί αλλά 

δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ' ολοκλήρου καθώς και για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν µεταβιβαστεί και έχουν αποαναγνωριστεί εξ' ολοκλήρου, αλλά η οντότητα 

έχει συνεχιζόµενη ανάµιξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων 

γνωστοποιήσεων. 

∆.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις» Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το 

∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και τη ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση 

- οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισµός της έννοιας του 

ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει 

να συµπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής 

εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του 

ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. 



 

Ετήσια  Οικονοµική  Έκθεση 

της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 

45

 

Το πρότυπο αναµένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δοµές συµβατικών οµίλων και οι 

επιπτώσεις σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι σηµαντικές. Η τροποποίηση εφαρµόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποίηση στο ∆.Π.Χ.Α. 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Υπερπληθωριστικές 

Οικονοµίες.Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. µετά 

από µια περίοδο παύσης, οφειλόµενη στο ότι το νόµισµα λειτουργίας της Οικονοµικής 

Οντότητας αποτελούσε νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής Οικονοµίας. Η τροποποίηση 

εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η 

προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2012). Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια 

πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων όταν ακίνητα για επένδυση επιµετρώνται µε τη 

µέθοδο της εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση 

αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού ∆ραστηριότητες» Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 31 

«Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συµφωνίες αυτές αντιµετωπίζονται 

περισσότερο µε βάση τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από µια τέτοιου 

είδους συµφωνία, παρά, µε βάση τη νοµική µορφή που τις περιβάλει. Με το νέο πρότυπο 

καταργείται η αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες και καταργείται και η ορολογία του 

∆.Λ.Π. 31 για «από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόµενα 

περιουσιακά στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε "από κοινού 

δραστηριότητες". Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν 

έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» Το πρότυπο 

συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς 

επιχειρήσεις και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού 

πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει περισσότερη διαφάνεια και θα βοηθήσει τους 

επενδυτές να αξιολογήσουν το βαθµό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συµµετάσχει στη 

δηµιουργία ειδικών δοµών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένη. Η παρούσα 

τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο 

πλαίσιο για όλες τις επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία, όταν 

η µέτρηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα ∆.Π.Χ.Α. καθώς εισάγεται ένας ξεκάθαρος 

ορισµός της εύλογης αξίας καθώς και ένα πλαίσιο µε βάση το οποίο εξετάζεται η επιµέτρηση 

της εύλογης αξίας µε σκοπό να µειωθούν τυχόν ασυµβατότητες µεταξύ των ∆.Π.Χ.Α. Το νέο 

πρότυπο περιγράφει τους τρόπους µέτρησης της εύλογης αξίας που είναι αποδεκτοί και αυτοί θα 

εφαρµόζονται από την εφαρµογή του προτύπου και έπειτα. Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται 

νέες απαιτήσεις αναφορικά µε την αποτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µια υποχρέωση σε 

εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιµώνται σε 

εύλογες αξίας και δεν ασχολείται µε τον τρόπο παρουσίασης των αλλαγών στις εύλογες αξίες. Η 

τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ 

η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» Το πρότυπο αυτό 

αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δηµοσίευση του νέου ∆.Π.Χ.Α. 

10. Το ∆.Λ.Π. 27 θα αντιµετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, 

οι απαιτήσεις για τις οποίες παραµένουν ουσιαστικά αµετάβλητες. Η τροποποίηση εφαρµόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

της επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Ο 

σκοπός του αναθεωρηµένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που 

πρέπει να εφαρµοσθούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δηµοσίευση του ∆.Π.Χ.Α. 

11. Το αναθεωρηµένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους µηχανισµούς λογιστικής 

παρακολούθησης της µεθόδου της καθαρής θέσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της 

επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΧΠΑ 20 (∆ιερµηνεία) «Κόστη αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός επιφανειακού 

ορυχείου» Η διερµηνεία αυτή αναφέρεται στον προσδιορισµό του λογιστικού χειρισµού για τα 

αποκάλυψης ενός επιφανειακού ορυχείου. Πιο συγκεκριµένα η διερµηνεία αναφέρεται στην 

χρονική στιγµή που τα κόστη αποκάλυψης µπορούν να θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο και 

στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει αυτά να επιµετρηθούν. Η διερµηνεία θα ισχύσει από 

01/01/2013. 



 

Ετήσια  Οικονοµική  Έκθεση 

της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 

47

 

∆.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» Με την τροποποίηση του προτύπου 

εξαλείφεται η επιλογή της αναφορικά µε την αναγνώριση των κερδών και ζηµιών, µε την 

µέθοδο “corridor”. Επίσης µεταβολές από επανεκτίµηση της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, θα 

παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον θα παρέχονται 

επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράµµατα καθορισµένων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των 

προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι 

εκτεθειµένοι µέσω της συµµετοχής στα εν λόγω σχέδια. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της 

επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013). Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 

αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 

βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να 

αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για 

διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της 

οικονοµικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και 

Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων» system) µπορούν να θεωρηθούν. ισοδύναµα µε 

ορισµένα συστήµατα διακανονισµού σε καθαρή βάση (net settlement system) Οι 

τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2014 

και απαιτείται να εφαρµοστεί αναδροµικά. Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις του για τον συµψηφισµό 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (Τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 32). Οι 

τροποποιήσεις αναφέρουν τις ανακολουθίες στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρµόζονται τα 

κριτήρια του συµψηφισµού κατά την εφαρµογή του ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα. Οι 

τροποποιήσεις αναφορικά µε την παρουσίαση διευκρινίζουν: α) την έννοια «επί του παρόντος 

έχει ένα νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού» Και β) ότι ορισµένα συστήµατα 

διακανονισµού σε ακαθάριστη βάση (gross settlement). 
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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. ∆απάνες για επισκευές και συντήρηση ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων 

και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην αξία του περιουσιακού 

στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην 

Εταιρεία µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική 

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

ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. 

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

προσδιορίζονται µε τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και 

περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 

3.4 Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία, 

περιλαµβανοµένης της υπεραξίας και άλλων άϋλων περιουσιακών στοιχείων, 

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

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

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

αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό. Το ανακτήσιµο 

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

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

οµαδοποιούνται στο πιο χαµηλό σηµείο στο οποίο υπάρχουν αυτόνοµα 

αναγνωρίσιµες ροές µετρητών. Στην τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε ανάγκη 

αποµείωσης των παγίων. 

 

3.5 Αποθέµατα 

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

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

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

σταθµικής τιµής ανά τρίµηνο η οποία ακολουθείται παγίως. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών, µείον οι υπολογιζόµενες δαπάνες συµπλήρωσης και οι υπολογιζόµενες 

δαπάνες που χρειάζονται για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. Προβλέψεις για 

απαξιωµένα αποθέµατα αφαιρούνται από την αξία των αποθεµάτων που εµφανίζονται 

στον Ισολογισµό. Απαξιωµένα χαρακτηρίζονται τα αποθέµατα που δεν έχουν πλήρη 

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

Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του τιµολογίου µείον 

προβλέψεων για αποµείωση των εισπρακτέων ποσών. Η πρόβλεψη για αποµείωση 

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

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

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

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

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

οι οποίες έχουν καταστεί ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται µε µείωση της ήδη 

σχηµατισθείσας πρόβλεψης. 

 

3.7 ∆ιαθέσιµα και ταµειακά και ισοδύναµα 

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

καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσµης προθεσµίας επενδύσεις µέχρι 3 µήνες, 

υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. Για σκοπούς της κατάστασης 

ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά 

στο ταµείο και καταθέσεις στην τράπεζα µείον τραπεζικές υπεραναλήψεις. 

 

3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο 

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

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

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

µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται. 

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

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

οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο 

Νόµος. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας καταχωρείται ως 

υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων. Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών εµφανίζεται 

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

ακυρωθούν. 
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3.9 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει 

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

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

αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

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

προορίζονται να αποζηµιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την 

αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως 

αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη 

ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.10 Παροχές στο προσωπικό 

α)  Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος 

καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 

β)  Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το 

δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως 

έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

γ)  Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι 

αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις 

παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων 

εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει 

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

εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 

µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. 
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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 ∆άνεια 

Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 23 ‘‘Κόστος ∆ανεισµού’’. Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται 

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

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

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

3.13 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών 

όπως αυτά αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου και 

υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης 

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

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο 

αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

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

φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για 

συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

3.14 ∆ιαχείριση κινδύνων 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των 

συµβαλλόµενων µερών λόγω κυρίως της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου. Η 

έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, 

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

πιστωτικό όριο. 

 

Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

κυµαινόµενα επιτόκια. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα σε 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα προκειµένου να µειώσει την έκθεσή της στον κίνδυνο 

µεταβολής των επιτοκίων, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από 

πιθανή µεταβολή των επιτοκίων ή από τη διαφοροποίηση συναλλαγµατικών 

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

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

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

προθεσµιακών πράξεων συναλλάγµατος. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας (χρηµατοδοτικός κίνδυνος) 

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, 

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

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

χρηµατοοικονοµικά της περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εµφανιζόµενη αξία στις 

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

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

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

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

ως εξής: 

α)  Πωλήσεις εµπορευµάτων 

Οι πωλήσεις εµπορευµάτων αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη 

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

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

αποδεχθεί τα αγαθά και η αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι 

εύλογα εξασφαλισµένη. 

β)  Παροχές υπηρεσιών 

Οι παροχές υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι 

υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής 

υπολογισµένη µε βάση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν ως αναλογία των 

συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 

γ)  Πιστωτικοί τόκοι 

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

δ)  Εισόδηµα από δικαιώµατα 

Το εισόδηµα από δικαιώµατα αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των 

δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε την ουσία των σχετικών συµφωνιών 

δικαιωµάτων. 

ε)  Έσοδα από µερίσµατα  

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωµα της Εταιρείας 

να τα εισπράξει. 

 

3.16 Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης εκείνης στην 

οποία η πρόταση διανοµής από τη ∆ιοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 
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4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

4.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία  

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία που εµφανίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31η 

∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Η Εταιρεία χρησιµοποίησε στον Ισολογισµό πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΑ τις 

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

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

 

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

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

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

 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισµό ανήλθαν στην περίοδο 1.01.2012 

έως 31.12.2012 σε  € 68.725,13. 

 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

 

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

αναλύονται ως εξής : 
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Πίνακας παγίων της περιόδου 1.01 – 31.12.2012: 
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4.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31η ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται 

ως ακολούθως : 

 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν την αξία κτήσεως και τις 

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

λογισµικών προγραµµάτων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι προσθήκες της 

χρήσης ανήλθαν σε  € 1.167,60. 

 

4.3 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που εµφανίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31η 

∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

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

αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

 

Από την επόµενη χρήση 2013 ο συντελεστής φορολογίας θα ανέρχεται σε 26%. 

Συνεπώς, αν εφαρµοζόταν ο εν λόγω συντελεστής την τρέχουσα χρήση 2012 ο 

αναβαλλόµενες απαιτήσεις θα διαµορφώνονταν σε ποσό € 472.574,92. 

 

 

4.4 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά 

την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31η ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται εξής : 

 

Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις υποτίµησης των αποθεµάτων ύψους € 502.987,85 (οι 

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

και σε επιπλέον προβλέψεις για τις ανάγκες των ∆ΠΧΑ ύψους € 372.663,02) 

καλύπτουν τα βραδείας κυκλοφορίας και εµπορευσιµότητας αποθέµατα της Εταιρείας 

για τα οποία κατά την κλειόµενη χρήση έγινε τεράστια προσπάθεια εκποίησής τους. 

Οι προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων αφορούν παραγγελίες εισαγωγών από το 

εξωτερικό. 
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4.5 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31η ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται 

ως ακολούθως : 

 

Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 1.753.084,92 (οι 

οποίες αναλύονται σε προβλέψεις € 310.195,54 λογισµένες στα φορολογικά βιβλία, 

καθώς και σε επιπλέον προβλέψεις για τις ανάγκες των ∆ΠΧΑ ύψους € 1.442.889,38 

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

επισφαλών απαιτήσεών της. 

 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες σχηµατίζεται επί συγκεκριµένων υπολοίπων των 

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

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

 

Περιγραφή λογαριασµού 31.12.2012 31.12.2011 

∆εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι 
αποµειωµένες 

7.861.731,59 7.169.016,61 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι 
αποµειωµένες 

  

0 – 180 ηµέρες 174.526,15 130.335,92 

> από 180 ηµέρες 40.335,93 38.926,62 

 8.076.593,67 7.338.279,15 

 

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

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

ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. 

 

4.6 Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 

Οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31η ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται 

ως ακολούθως : 

 

 

Το κέρδος από την αποτίµηση των µετοχών ανήλθε στη χρήση σε € 693,91. 
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4.7 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Οι απαιτήσεις από τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που εµφανίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 

31η  ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

4.8 ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Τα Ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα που εµφανίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31η  

∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

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

όψεως που είναι άµεσα µετατρέψιµα σε ταµειακά διαθέσιµα. Στα χρηµατικά 

διαθέσιµα περιλαµβάνεται επίσης κατάθεση ποσού € 492.648,17 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 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 

την 31η ∆εκεµβρίου 2011 έχουν ως εξής : 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύµφωνα 

µε την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την 26.04.2012 : 

Ονοµατεπώνυµο µετόχου Μετοχές - ψήφοι Ποσοστό 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 6.770.068 31,17% 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6.266.340 28,64% 

SYCOMORE TWENTY  1.809.800 8,27% 

SYCOMORE SMALLCAP  435.331 1,99% 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 215.702 0,99% 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 121.852 0,56% 

ALICO ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100.000 0,46 

 15.768.704 72,08% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 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 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31η ∆εκεµβρίου 

2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

Το υπόλοιπο των οµολογιακών δανείων της προηγούµενης χρήσης µεταφέρθηκε στις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση προς εξόφληση, ενώ 

ανανεώθηκε το µακροπρόθεσµο δάνειο 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 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31η  

∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας 2005 έως 2010 για τις οποίες 

έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη ύψους € 285.000,00 βρίσκεται σε εξέλιξη 

έλεγχος από τις Φορολογικές Αρχές. Για τη χρήση 2012 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο 

φορολογικό έλεγχο των Νόµιµων Ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη 

και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη 

δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως. 
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

Από την επόµενη χρήση 2013 ο συντελεστής φορολογίας θα ανέρχεται σε 26%. 

Συνεπώς, αν εφαρµοζόταν ο εν λόγω συντελεστής την τρέχουσα χρήση 2012 ο 

αναβαλλόµενες υποχρεώσεις θα διαµορφώνονταν σε ποσό € 568.427,85. 

 

Προβλέψεις αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης 

Οι εργαζόµενοι της Εταιρείας καλύπτονται από ένα υποστηριγµένο από το ελληνικό 

κράτος συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό ταµείο. Κάθε εργαζόµενος απαιτείται να 

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

αναλογούσα από την επιχείρηση εργοδοτική υποχρέωση. Κατά την αποχώρηση λόγω 

συνταξιοδότησης, το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι αρµόδιο για την πληρωµή των 

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

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

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

ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς υπαιτιότητα του εργαζόµενου. Η κίνηση του 

λογαριασµού προβλέψεις αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης έχει ως ακολούθως : 
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4.12 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 

Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

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

2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν τις δόσεις των 

µακροπροθέσµων οµολογιακών δανείων που είναι πληρωτέες µέσα στη χρήση 2013 

ύψους € 1.065.600,00 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 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31η ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται 

ως ακολούθως : 

 

 

4.14 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που εµφανίζονται στις οικονοµικές 

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

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 31η ∆εκεµβρίου 2012 και την 31η ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται 

ως ακολούθως: 

 

 

Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης  -  επιχειρηµατικοί τοµείς 

Η AS Company δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, κατασκευή και εµπορία 

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

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

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

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

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

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

δηµιουργικότητάς τους, ανάγκες εκπαιδευτικές, ψυχαγωγίας και δηµιουργικής 

απασχόλησης. 

∆ιαθέτει άριστα οργανωµένο τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, 

δυναµικό τµήµα Μάρκετινγκ και ∆ηµιουργικό τµήµα Σχεδιασµού, µε εξειδικευµένα 

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

προβλέπουν µόδες, καταγράφουν ανάγκες, επιθυµίες και απαιτήσεις από το 

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

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

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

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

διέπουν τη λειτουργία της και την πορεία της µέχρι σήµερα. 

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

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

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

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

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

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

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

 

∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης  -  γεωγραφικοί τοµείς 

Ο κύκλος εργασιών από το εµπόριο παιχνιδιών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για 

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

παιδικά ενδύµατα της γνωστής ιταλικής εταιρείας IDEXE, αναλύεται κατά 

γεωγραφική περιοχή ως ακολούθως :  

 

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

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

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

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Τα προϊόντα της 

Εταιρείας διανέµονται σε αλυσίδες λιανικής πώλησης παιχνιδιών, παραδοσιακά 

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

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

Εταιρείας πραγµατοποιούν προγραµµατισµένες τακτικές επισκέψεις. 
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4.16 Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2012 και την 31

η
 ∆εκεµβρίου 2011 αναλύεται ως 

ακολούθως : 

Περιγραφή λογαριασµού

1.01 έως 

31.12.2012

1.01 έως 

31.12.2011

Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων 9.259.706,08 9.549.224,82

Κόστος αναλωθέντων υλών & υλικών 56.106,48 117.857,81

Κόστος αυτοπαραδόσεων -53.409,64 -34.788,95

Ανόργανα έσοδα - συναλλαγµατικές διαφορές 101.407,97 -194.058,95

9.363.810,89 9.438.234,73  

 

4.17 Άλλα έσοδα 

Τα άλλα έσοδα που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2012 και την 31

η
 ∆εκεµβρίου 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 31
η
 ∆εκεµβρίου 2012 και την 31

η
 ∆εκεµβρίου 

2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

4.19 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές 

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

η
 ∆εκεµβρίου 

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 31
η
 ∆εκεµβρίου 2012 και την 31

η
 ∆εκεµβρίου 

2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

4.21 Κόστος µισθοδοσίας 

Το κόστος µισθοδοσίας που περιλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές 

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

η
 ∆εκεµβρίου 

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 31
η
 ∆εκεµβρίου 2012 και την 31

η
 ∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται 

ως ακολούθως : 

 

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

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

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

Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα / έσοδα που εµφανίζονται στις συνηµµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, της Εταιρείας κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2012 και την 31

η
 

∆εκεµβρίου 2011 αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

4.24 Φόροι 

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσεως που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις, της Εταιρείας κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2012 και την 31

η
 ∆εκεµβρίου 

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%. 

Με το άρθρο 9 παραγρ. 30, του Ν. 4011/2013 έγιναν αλλαγές στη φορολογία 

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

Από το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) 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) αυξάνεται σε 26%. 

Με το άρθρο 6 παραγρ. 2, του Ν. 4011/2013 στα 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 παρακρατείται φόρος 10%. Με την 

παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο 

πάνω εισοδήµατα. 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ12 (παρ. 47) και το ∆ΛΠ10 (παρ. 22) η αλλαγή του φορολογικού 

συντελεστή που ψηφίστηκε στις αρχές του 2013 αποτελεί «µη διορθωτικό γεγονός» 

και ως εκ τούτου για τις καταρτισθείσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας κατά 

την 31.12.2012 ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκε µε 

τον ισχύοντα κατά την 31.12.2012 φορολογικό συντελεστή 20%. 

Συνεπώς αν ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων της χρήσεως γινόταν µε το 

συντελεστή της επόµενης χρήσης το ποσό αυτών θα διαµορφωνόταν σε € 12.982,30. 
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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: 

1.01 έως 

31.12.2012

1.01 έως 

31.12.2011

Κέρδη προ φόρων εισοδήµατος 298.699,81 919.446,28

Λοιποί φόροι 0,00 70.645,51

Αναβαλλόµενη φορολογία -35.102,22 -91.665,29

Προβλέψεις φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 0,00 0,00

Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην

κατάσταση αποτελεσµάτων

Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύοντα

φορολογικό συντελεστή 

107.256,52 316.205,01

337.224,79142.358,74
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5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

 

5.1 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου 

Για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 έως 31.12.2012 οι οποίες 

έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν και στην 

προηγούµενη χρήση 2011, ο τύπος της Έκθεσης Ελέγχου που έχει χορηγηθεί από τον 

Νόµιµο Ελεγκτή, είναι «Με σύµφωνη γνώµη». 

 

5.2 Μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές 

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

διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινοµήσεις κονδυλίων των οικονοµικών 

καταστάσεων, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

 

5.3 Εταιρικά γεγονότα 

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

εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε διακοπή 

εκµετάλλευσης. 

 

5.4 Αλλαγή χρονικής περιόδου της οικονοµικής χρήσης 

∆εν υπήρξε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονοµικής χρήσης της 

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

προηγούµενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιµα. 

 

5.5 Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης 

Για την χρήση 2012 οι εταιρείες, για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους 

ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 2190/1920 και 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. 
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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.  

 

5.6 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

Η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ούτε οι 

οικονοµικές καταστάσεις της περιλαµβάνονται σε ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες. 

 

5.7 Εκκρεµοδικίες – ∆ικαστικές Υποθέσεις 

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

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

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Έχουν 

ήδη σχηµατισθεί προβλέψεις φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά προηγούµενες 

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

για τα βραδείας κυκλοφορίας αποθέµατα ανέρχονται σε € 502.987,85 και για τις 

επισφαλείς απαιτήσεις σε € 1.753.084,92. 

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

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

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

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

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

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

προϊόντων της που έχουν επιβαρύνει το κόστος πωληθέντων τα έτη που 

πραγµατοποιήθηκαν αυτές οι πωλήσεις και µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει καµία 

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

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

διαφυγόντα κέρδη, βασίµως πιθανολογούµενα κατά την συνήθη πορεία των 

πραγµάτων, εάν συνεχιζόταν η παρατύπως καταγγελθείσα σύµβαση αποκλειστικής 

διανοµής. 

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

ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ» κατέθεσε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης αίτηση για άνοιγµα διαδικασίας συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές της, 

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

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

τρέχουσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε πρόβλεψη € 338.195,61 για ζηµία που 

ενδεχοµένως προκύψει από την µερική εξόφληση της απαίτησης που διατηρεί η 

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

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ». 

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

κατά το δυνατό µεγαλύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεών της, λαµβάνοντας υπόψη 

και αξιολογώντας τα δεδοµένα κατά περίπτωση. 

 

5.8 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 68 

εργαζοµένους στο τέλος της τρέχουσας χρήσης και σε 69 εργαζόµενους, στο τέλος 

της προηγούµενης χρήσης.  Έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις αποζηµίωσης του 

προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ύψους € 249.614,42. 
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5.9 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας 2005 έως 2010 για τις οποίες 

έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη ύψους € 285.000,00 βρίσκεται σε εξέλιξη 

έλεγχος από τις Φορολογικές Αρχές. Για τη χρήση 2012 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο 

φορολογικό έλεγχο των Νόµιµων Ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη 

και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη 

δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως. 

Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν 

αναµένει να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

5.10 ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις – Χορηγηθείσες εγγυήσεις 

Οι δεσµεύσεις της Εταιρείας αφορούν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

συµβάσεων, το ύψος των οποίων στις 31.12.2012 ανερχόταν σε σε € 178.136,72. 

 

5.11 Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγιο εξοπλισµό ανήλθαν στη χρήση 1.1 έως 

31.12.2012 σε € 68.725,13. 

 

5.12 Μέρισµα 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στη τακτική Γενική Συνέλευση 

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

χρήσεως 2012.  
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5.13 Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

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

26.04.2012 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:  

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

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

20ής εταιρικής χρήσεως άνευ ουδεµίας τροποποιήσεως. 

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

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

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

να ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρείας. 

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

παρισταµένου µετόχου, απάλλαξε οµόφωνα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον 

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

χρήσεως 2011. 

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

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

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

οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2012. 

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

01.01.2011 έως 31.12.2011 στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και προέγκρινε 

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

01.01.2012 έως 31.12.2012. 

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

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

παρατείνεται δε αυτοδικαίως µέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 

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

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

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

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

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

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

∆ιευθυντικά στελέχη για το διάστηµα 1.01 έως 31.12.2012 καθώς και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 31.12.2012 αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα : 

α) Έσοδα 0,00 

β) Έξοδα 0,00 

γ) Απαιτήσεις 0,00 

δ) Υποχρεώσεις 0,00 

ε) Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών 

∆ιοίκησης 
727.983,22 

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

ζ) Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της 

∆ιοίκησης 
0,00 

 

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

ως ακολούθως : 

 

Αµοιβές και Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών  

Βραχυπρόθεσµες παροχές προς εργαζοµένους  

Μισθοί 457.841,19 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 99.998,64 

Bonus 0,00 

Λοιπές αµοιβές 0,00 

Σύνολο 557.839,83 

Παροχές µετά τη λήξη της εργασίας  

Προγράµµατα καθορισµένων παροχών 0,00 

Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 0,00 

Παροχές λήξης της εργασίας 0,00 

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

Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Μισθοί 169.128,60 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 1.014,79 

Bonus 0,00 

Λοιπές αµοιβές 0,00 

 170.143,39 

 

Παροχές µετά τη λήξη της εργασίας  

Προγράµµατα καθορισµένων παροχών 0,00 

Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 0,00 

Παροχές λήξης της εργασίας 0,00 

Σύνολο 0,00 

 

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

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

των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν 

ουσιαστικές συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας. 

 

Οι αµοιβές των ∆ιευθυντικών στελεχών που καταβλήθηκαν κατά την τρέχουσα 

χρήση αφορούν την παροχή υπηρεσιών εξηρτηµένης εργασίας προς την Εταιρεία και 

οι αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης, υπηρεσίες προς αυτήν ενώ τυχόν απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις αφορούν χορηγηθείσες προς αυτούς προκαταβολές αποδοχών. 

 

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

Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2012 

ανατέθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην ελεγκτική 

εταιρεία BAKER TILLY HELLAS AE. 
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6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού  

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα άξια 

αναφοράς που να έχουν συµβεί µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 

καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

 

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

Α∆Τ  ΑΕ  032224 

Aρ. Αδείας : 0019079 A Tάξεως 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ 

Α∆Τ  ΑΒ  691316 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ 

Α∆Τ  ΑΗ  181790 
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V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 του Ν. 3401/2005 

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

κοινό κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης 2012 τις παρακάτω πληροφορίες του 

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

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

στον παρακάτω πίνακα. 

2012/XA/A/1189 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 19/1/2012 18:44

2012/XA/A/3781 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 29/2/2012 12:13

2012/XA/A/3782 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 29/2/2012 12:15

2012/XA/A/3783 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 29/2/2012 12:16

2012/XA/A/5278 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 20/3/2012 13:43

2012/XA/A/6366 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 29/3/2012 16:36

2012/XA/A/7415 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 2/4/2012 17:46

2012/XA/A/7589 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 4/4/2012 9:38

2012/XA/A/8816 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 26/4/2012 15:29

2012/XA/A/8818 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 26/4/2012 15:42

2012/XA/A/8824 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 26/4/2012 16:19

2012/XA/A/9609 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 9/5/2012 13:03

2012/XA/A/10856 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 24/5/2012 15:39

2012/XA/A/10870 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 24/5/2012 16:45

2012/XA/A/20978 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 1/10/2012 14:54

2012/XA/A/20987 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 1/10/2012 15:18

2012/XA/A/21120 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 3/10/2012 11:32

2012/XA/A/21121 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 3/10/2012 11:34

2012/XA/A/21122 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 3/10/2012 11:54

2012/XA/A/21123 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 3/10/2012 11:55

2012/XA/A/21126 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 3/10/2012 12:41

2012/XA/A/21127 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 3/10/2012 12:42

2012/XA/A/21128 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 3/10/2012 12:45

2012/XA/A/21307 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 5/10/2012 14:45

2012/XA/A/21309 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 5/10/2012 14:50

2012/XA/A/21404 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 8/10/2012 15:23

2012/XA/A/21405 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 8/10/2012 15:27

2012/XA/A/21411 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 8/10/2012 16:00

2012/XA/A/21412 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 8/10/2012 16:05

2012/XA/A/21413 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 8/10/2012 16:19

2012/XA/A/22710 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2/11/2012 10:28

2012/XA/A/22724 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 2/11/2012 12:15

2012/XA/A/24455 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 28/11/2012 18:06

2012/XA/A/26048 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. Εταιρικές Ανακοινώσεις 13/12/2012 16:33  
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VΙ. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι ετήσιες και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012, η Έκθεση 

Ελέγχου και η Έκθεση Επισκόπησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

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

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

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

τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 
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VΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  2012 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρµόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ Κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ : Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : www.ascompany.gr ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ : Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Εκτελεστικό µέλος

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : Μέλος του ∆.Σ. Εκτελεστικό µέλος

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαρτίου 2013 ΙΑΚΩΒΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΣ : Μέλος του ∆.Σ. Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Νόµιµος Ελεγκτής : Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ 10741 ΒΑΣΙΛΑΚΕΡΗΣ Β. ΜΟΡΦΗΣ : Μέλος του ∆.Σ. Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Ελεγκτική Εταιρεία : BAKER TILLY AE ΑΜ ΣΟΕΛ 148 ΜΕΧΤΕΡΙ∆ΗΣ Ι. ΘΕΟΦΙΛΟΣ : Μέλος του ∆.Σ. Μη εκτελεστικό µέλος

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύµφωνη γνώµη

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασµένα σε €υρώ Ποσά εκφρασµένα σε €υρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2012 31.12.2011 1.1 έως 1.1 έως

31.12.2012 31.12.2011

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 7.240.641,57 7.569.191,65

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 16.921,64 36.486,48 Κύκλος εργασιών 16.824.338,67 17.737.939,98

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 386.033,84 353.316,95 Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 7.460.527,78 8.299.705,25

Αποθέµατα 2.473.474,99 3.635.125,65 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Απαιτήσεις από πελάτες 8.388.697,51 10.267.145,07 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 254.877,73 1.033.570,88

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.455.119,05 5.938.467,87 Κέρδη / (ζηµίες) πρό φόρων 298.699,81 990.091,79

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.960.888,60 27.799.733,67 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 191.443,30 673.886,77

   - Ιδιοκτήτες µητρικής 191.443,30 673.886,77

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Μετοχικό κεφάλαιο 8.313.146,00 8.313.146,00 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 10.112.853,15 9.921.409,85 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 18.425.999,15 18.234.555,85 µετά από φόρους (Α) + (Β) 191.443,30 673.886,77

   - Ιδιοκτήτες µητρικής 191.443,30 673.886,77

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0,00 0,00    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 18.425.999,15 18.234.555,85

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €υρώ) 0,0088 0,0308

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.000.000,00 1.065.600,00 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €υρώ) 0,0000 0,0000

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.046.766,60 1.031.317,93 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.065.600,00 3.069.200,00 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 672.169,24 1.461.737,44

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.422.522,85 4.399.059,89

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 7.534.889,45 9.565.177,82

3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 25.960.888,60 27.799.733,67 Ποσά εκφρασµένα σε €υρώ

0,00 0,00

31.12.2012 31.12.2011

4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως

Ποσά εκφρασµένα σε €υρώ (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 18.234.555,85 17.560.669,08

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

1.1 έως 1.1 έως (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 191.443,30 673.886,77

31.12.2012 31.12.2011 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00

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

Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 298.699,81 990.091,79 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως

Πλέον / µείον προσαρµογές για : (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 18.425.999,15 18.234.555,85

Αποσβέσεις 417.291,51 428.166,56

Προβλέψεις 338.195,61 0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές 78.039,08 -254.591,91 5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας -208.919,14 127.095,42

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 98.443,03 205.567,99 1.

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης :

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.161.650,66 1.969.991,92 2.

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.182.514,56 2.135.184,97

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -699.956,95 -1.076.916,75

Μείον : 3.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -98.443,03 -205.567,99

Καταβληµένοι φόροι -348.319,78 -270.226,92

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.219.195,36 4.048.795,08 4.

Επενδυτικές δραστηριότητες

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

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -69.892,73 -175.274,15

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 141.571,20 164.390,16

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 71.678,47 -10.883,99

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 8.

Εξοφλήσεις δανείων -1.069.200,00 -3.069.200,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -70.619,05 -89.024,00

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 -26.178,57

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.139.819,05 -3.109.502,57

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

 και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 2.151.054,78 928.408,52 9.

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

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 6.985.073,68 4.834.018,90

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2013 α) Έσοδα 0,00

β) Έξοδα 0,00

γ) Απαιτήσεις 0,00

δ) Υποχρεώσεις 0,00

ε) Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 727.983,22

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

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

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας για τις οποίες έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη ύψους € 285.000,00 βρίσκεται σε εξέλιξη
έλεγχος από τις Φορολογικές Αρχές. Για τη χρήση 2012 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόµιµων Ελεγκτών που προβλέπεται από
τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως. Κατά την ολοκλήρωση αυτού του φορολογικού
ελέγχου, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις. (Βλ. Σηµείωση 5.6 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

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

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 68 εργαζοµένους στο τέλος της τρέχουσας χρήσης και σε 69
εργαζόµενους, στο τέλος της προηγούµενης χρήσης. Έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις αποζηµίωσης του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ύψους €
249.614,42.

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

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

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

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24
έχουν ως ακολούθως:

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

∆εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν
ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηµατισθεί
οποιεσδήποτε επ΄αυτών προβλέψεις, εκτός αυτών που αναλύονται πλήρως στις οικονοµικές καταστάσεις. Έχουν ήδη σχηµατισθεί λοιπές προβλέψεις
οι οποίες ανέρχονται σε € 2.256.072,77. (Βλ. Σηµείωση 5.7 στις οικονοµικές καταστάσεις).

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως  31 ∆εκεµβρίου 2012

µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις 

καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή.

∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ. ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22949/06/Β/90/107  -  ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 57546304000  -  ∆ιεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : ∆ήµος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

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

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

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ
Α∆Τ  AH 181790

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Α∆Τ  ΑΕ  032224

Aρ. Αδείας : 0019079 A' Tάξεως

 

 

 

 

 


