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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 έως 1.1 έως

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Κύκλος εργασιών 20.743.345,20 18.170.233,84

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 8.737.598,96 9.087.273,50 Κόστος πωλήσεων -11.202.810,33 -9.710.211,19

Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 21.886,56 45.666,78 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 9.540.534,87 8.460.022,65

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 96.765,94 74.204,91 Άλλα έσοδα 79.417,92 192.400,63

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -973.115,10 -865.144,15

Κυκλοφορούν ενεργητικό Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -4.881.244,80 -4.715.828,62

Αποθέματα 3.550.394,34 3.313.659,18 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης -116.197,08 -110.000,44

Απαιτήσεις από πελάτες 13.297.972,00 12.056.242,94 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 13.108,00 7.308,00 επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 3.649.395,81 2.961.450,07

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 304.948,25 586.099,84 Αποσβέσεις -524.103,20 -492.001,00

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 351.041,97 274.762,42 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.125.292,61 2.469.449,07

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.373.716,02 25.445.217,57 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -324.274,67 -230.990,16

Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων 2.801.017,94 2.238.458,91

Μείον  φόροι -1.059.080,13 -708.370,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1.741.937,81 1.530.088,11

0,00 0,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 4.347.826,10 0,00 1.741.937,81 1.530.088,11

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 747.415,72 638.120,08 Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας 1.741.937,81 1.530.088,11

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 0,00

Οφειλές προς προμηθευτές 2.486.442,27 3.140.517,99 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε €υρώ 0,080 0,070

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 828.868,45 3.597.338,09 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε €υρώ 0,06 0,05

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.086.207,69 3.845.124,93

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 11.496.760,23 11.221.101,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κεφάλαιο και αποθεματικά Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 8.313.146,00 8.313.146,00 31.12.2006 31.12.2005

Διαφορά μετοχών έκδοσης υπέρ το άρτιο 74.509,17 74.509,17

Αποθεματικά 1.369.022,72 1.369.022,72 Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα) 14.224.116,48 13.422.889,27

Σωρευμένα κέρδη 5.120.277,90 4.467.438,59 Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους 1.741.937,81 1.530.088,11

Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας (β) 14.876.955,79 14.224.116,48 Διανεμηθέντα μερίσματα -1.093.835,00 -656.301,00

Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) 0,00 0,00 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 4.736,50 0,00

Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ) 14.876.955,79 14.224.116,48 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0,00 -72.559,90

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) 26.373.716,02 25.445.217,57 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα) 14.876.955,79 14.224.116,48

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 έως 1.1 έως Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

Λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2006 31.12.2005

Κέρδη προ φόρων 2.801.017,94 2.238.458,91 1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 31.12.2004 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής

Πλέον / μείον προσαρμογές για :     πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν οι φορολογικές δηλώσεις των

Αποσβέσεις 524.103,20 492.001,00     ανέλεγκτων χρήσεων. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου,

Προβλέψεις 82.269,88 0,00     δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό (Θέμα έμφασης).

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 -4.313,79 2. Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολής στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 348.676,20 237.884,79     της προηγούμενης χρήσης, όπως διόρθωση λάθους, υιοθέτησης νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου, ή αναταξινόμηση των

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης :     συγκριτικών οικονομικών στοιχείων.

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -315.304,71 52.266,35 3. Δεν υπήρξαν κατά την τρέχουσα περίοδο, εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου,

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -966.377,47 -1.868.885,28     απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση.

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.218.414,97 979.284,83 4. Δεν υπήρξε αλλαγή της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της

Μείον :     προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -348.676,20 -237.884,79 5. Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της συμπεριλαμβάνονται σε

Καταβλημένοι φόροι -847.549,57 -721.858,66     ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 59.744,30 1.166.953,36 6. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Επενδυτικές δραστηριότητες 7. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -150.648,45 -796.436,59     οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 12.010,71 43.986,93 8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 55 εργαζομένους, στο τέλος της τρέχουσας χρήσης

Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών τίτλων (μετοχών) 0,00 34.194,00     και σε 45 εργαζόμενους, στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Τόκοι εισπραχθέντες 18.601,53 6.894,63 9. Η Εταιρεία έχει προβεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την προηγούμενη χρήση, σε αγορά 94.730 ιδίων μετοχών με μέση τιμή

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00    κτήσεως  € 0,766 και συνολική αξία κτήσεως € 72.559,90.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -120.036,21 -711.361,03 10. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεμένα μέρη, όπως αυτά

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00     ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.579.356,46 39.097,60     α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00     β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0,00

Μερίσματα πληρωθέντα -1.442.785,00 -465.294,00     γ) Απαιτήσεις 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 136.571,46 -426.196,40     δ) Υποχρεώσεις 0,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα     ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 407.076,65

 και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 76.279,55 29.395,93     στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 1.795,02

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 274.762,42 245.366,49     ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 52.713,20

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 351.041,97 274.762,42
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διακοπείσες δραστηριότητες)  (α) + (β)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

AS COMPANY Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου έως  31 Δεκεμβρίου 2006

Δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Π.

Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

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

Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ.  Τ  087109

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΔΤ  Μ  371650

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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ΑΔΤ  Σ  274032

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑ Ι. ΜΠΑΓΙΩΚΗ
ΑΔΤ  Σ  305746


