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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των
των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων του εννεαµήνου : 8 Νοεµβρίου 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 έως 1.1 έως 1.7 έως 1.7 έως

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2006 31.12.2005 30.09.2006 30.09.2005 30.09.2006 30.09.2005

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Κύκλος εργασιών 12.068.002,78 10.314.583,89 4.073.842,01 3.660.747,49
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 8.845.742,33 9.087.273,50 Κόστος πωλήσεων -6.237.620,86 -5.197.368,01 -2.372.976,89 -2.078.143,21
Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 18.835,30 45.666,78 Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 5.830.381,92 5.117.215,88 1.700.865,12 1.582.604,28
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 84.580,72 74.204,91 Άλλα έσοδα 48.169,48 55.038,13 1.080,84 -27.743,98

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -743.163,10 -636.680,94 -215.123,10 -176.358,90
Κυκλοφορούν ενεργητικό Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -2.417.211,51 -2.182.732,65 -604.521,77 -618.516,79
Αποθέµατα 3.902.569,88 3.313.659,18 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης -90.896,68 -80.169,13 -22.327,10 -23.294,33
Απαιτήσεις από πελάτες 10.878.193,72 12.056.242,94 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 10.614,00 7.308,00 επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 2.627.280,11 2.272.671,29 859.973,99 736.690,28
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 223.372,55 586.099,84 Αποσβέσεις -392.534,78 -365.860,02 -134.392,87 -122.892,54
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 286.719,81 274.762,42 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.234.745,33 1.906.811,27 725.581,12 613.797,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.250.628,31 25.445.217,57 Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -218.576,45 -152.892,27 -65.680,58 -38.736,00

Κέρδη / (ζηµίες) πρό φόρων 2.016.168,88 1.753.919,00 659.900,54 575.061,74
Μείον  φόροι -812.940,23 -599.316,56 -248.074,02 -200.898,14

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1.203.228,65 1.154.602,44 411.826,52 374.163,60

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.328.820,90 638.120,08

1.203.228,65 1.154.602,44 411.826,52 374.163,60
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Κατανέµονται σε:
Οφειλές προς προµηθευτές 1.891.103,80 3.140.517,99 Μετόχους Εταιρείας 1.203.228,65 1.154.602,44 411.826,52 374.163,60
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 4.992.208,54 3.597.338,09 Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.704.984,94 3.845.124,93 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 0,055 0,053 0,019 0,017
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 9.917.118,18 11.221.101,09

Κεφάλαιο και αποθεµατικά ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 8.313.146,00 8.313.146,00 Ποσά εκφρασµένα σε € 30.09.2006 30.09.2005
∆ιαφορά µετοχών έκδοσης υπέρ το άρτιο 74.509,17 74.509,17
Αποθεµατικά 1.369.022,72 1.369.022,72 Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα) 14.224.116,48 13.422.889,27
Σωρευµένα κέρδη 4.576.832,24 4.467.438,59 Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους 1.203.228,65 1.154.602,44
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας (β) 14.333.510,13 14.224.116,48 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -1.093.835,00 -656.301,00
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 0,00 0,00 Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 0,00 0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ) 14.333.510,13 14.224.116,48 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0,00 -55.711,90
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) 24.250.628,31 25.445.217,57 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα) 14.333.510,13 13.865.478,81

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2. ∆εν υπήρξε περίπτωση µεταβολής στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιµήσεις που ακολουθήθηκαν σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο 
1.1 έως 1.1 έως     της προηγούµενης χρήσης, όπως διόρθωση λάθους, υιοθέτησης νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου, ή αναταξινόµηση των συγκριτικών

30.09.2006 30.09.2005     οικονοµικών στοιχείων.
Λειτουργικές δραστηριότητες 3. ∆εν υπήρξαν κατά την τρέχουσα περίοδο, εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου,
Κέρδη προ φόρων 2.016.168,88 1.753.919,00     απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση.
Πλέον / µείον προσαρµογές για : 4. ∆εν υπήρξε αλλαγή της οικονοµικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονοµικά στοιχεία σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της
Αποσβέσεις 392.534,78 365.860,02     προηγούµενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιµα.
Προβλέψεις -18.914,30 0,00 5. Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ούτε οι οικονοµικές καταστάσεις της συµπεριλαµβάνονται σε
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 1.796,78     ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 240.506,66 155.248,73 6. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης : 7. ∆εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -588.910,70 -138.550,67     οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της.
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 787.661,23 817.581,09 8. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 55 εργαζοµένους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -2.271.365,45 -1.658.200,79     και σε 45 εργαζόµενους, στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης.
Μείον : 9. Η Εταιρεία έχει προβεί µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά την προηγούµενη χρήση, σε αγορά 94.730 ιδίων µετοχών µε µέση τιµή
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -240.506,66 -155.248,73    κτήσεως  € 0,766 και συνολική αξία κτήσεως € 72.559,90.
Καταβληµένοι φόροι -193.619,89 -452.723,05 10. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 123.554,55 689.682,38     υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεµένα µέρη, όπως αυτά

    από το ∆ΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:
Επενδυτικές δραστηριότητες     α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -124.172,13 -539.368,63     β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 12.010,71 0,00     γ) Απαιτήσεις 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών τίτλων (µετοχών) 0,00 36.538,80     δ) Υποχρεώσεις 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 13.887,71 2.356,46     ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 185.191,27
Μερίσµατα εισπραχθέντα 4.736,50 0,00     στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -93.537,21 -500.473,37     ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 6.882,20

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Θεσσαλονίκη, 8 Νοεµβρίου 2006
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.394.870,45 465.132,01
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -1.412.930,40 -302.769,60
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -18.059,95 162.362,41
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
 και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 11.957,39 351.571,42

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 274.762,42 245.366,49
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 286.719,81 596.937,91

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

δραστηριότητες (β)

διακοπείσες δραστηριότητες)  (α) + (β)

δραστηριότητες (α)

δραστηριότητες (β)

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και

Συνιστούµε, εποµένως  στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει
στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α.∆.Τ. Μ 371650

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

δραστηριότητες (α)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22949/06/Β/90/107    ∆ιεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : ∆ήµος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεµβρίου 2006
Σύµφωνα µε την Απόφαση 2/396/31.08.2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική  ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της AS COMPANY A.E.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ. Σ 274032

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α.∆.Τ. Σ 305746
ΜΠΑΓΙΩΚΗ Ι. ΟΛΥΜΠΙΑ


