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1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2008 31.12.2007 30.09.2008 31.12.2007 1.1 έως 1.1 έως 1.1 έως 1.1 έως
30.09.2008 30.09.2007 30.09.2008 30.09.2007

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.424.099,85 8.358.170,01 8.067.719,43 8.358.170,01
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 113.988,35 83.311,32 84.501,66 83.311,32 Κύκλος εργασιών 18.555.147,12 16.656.555,02 18.349.791,31 16.656.555,02
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 422.426,39 168.143,77 710.087,47 168.143,77 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 10.266.257,60 8.438.498,22 10.151.746,25 8.438.498,22
Αποθέματα 5.894.089,50 4.427.237,37 5.471.641,82 4.427.237,37 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
Απαιτήσεις από πελάτες 17.057.750,67 14.827.625,01 17.000.510,21 14.827.625,01 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 4.232.652,13 3.393.548,01 4.481.431,59 3.393.548,01
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.469.510,39 1.606.995,23 2.197.778,37 1.606.995,23 Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων 3.927.453,08 3.025.868,00 4.176.808,77 3.025.868,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.381.865,15 29.471.482,71 33.532.238,96 29.471.482,71

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 3.136.189,86 2.435.537,23 3.323.206,64 2.435.537,23
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας 3.192.294,89 2.435.537,23 3.323.206,64 2.435.537,23
Μετοχικό κεφάλαιο 8.313.146,00 8.313.146,00 8.313.146,00 8.313.146,00 Μετόχους Μειοψηφίας -56.105,03 0,00 0,00 0,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 9.552.985,08 8.111.281,79 9.684.352,43 8.111.281,79 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε €υρώ 0,146 0,111 0,152 0,111
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (α) 17.866.131,08 16.424.427,79 17.997.498,43 16.424.427,79 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 4.627.565,28 3.782.947,33 4.862.350,32 3.782.947,33
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 93.699,70 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 17.959.830,78 16.424.427,79 17.997.498,43 16.424.427,79

1.2α  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.540.500,00 3.332.800,00 3.540.500,00 3.332.800,00 Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.736.995,44 690.464,35 1.735.995,36 690.464,35
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.228.132,89 1.630.610,57 3.888.132,89 1.630.610,57 1.7 έως 1.7 έως 1.7 έως 1.7 έως
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.916.406,04 7.393.180,00 6.370.112,28 7.393.180,00 30.09.2008 30.09.2007 30.09.2008 30.09.2007
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 16.422.034,37 13.047.054,92 15.534.740,53 13.047.054,92

Κύκλος εργασιών 6.459.713,84 5.502.242,31 6.333.056,40 5.502.242,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 34.381.865,15 29.471.482,71 33.532.238,96 29.471.482,71 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 3.112.739,00 2.422.562,53 3.046.220,24 2.422.562,53

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.192.830,42 871.557,63 1.320.710,43 871.557,63
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων 1.069.954,49 710.032,72 1.198.827,57 710.032,72

1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 986.918,83 631.336,32 1.090.232,06 631.336,32
Κατανέμονται σε:

30.09.2008 30.09.2007 30.09.2008 30.09.2007 Μετόχους Εταιρείας 1.017.963,31 631.336,32 1.090.232,06 631.336,32
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου Μετόχους Μειοψηφίας -31.044,48 0,00 0,00 0,00
(01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 16.424.427,79 14.876.955,79 16.424.427,79 14.876.955,79 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε €υρώ 0,047 0,029 0,050 0,029
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους 3.136.189,86 2.435.537,23 3.323.206,64 2.435.537,23 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
Διανεμηθέντα μερίσματα -1.750.136,00 -1.312.602,00 -1.750.136,00 -1.312.602,00 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.324.525,45 994.702,31 1.446.866,85 994.702,31
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση -650,87 5.683,80 0,00 5.683,80
Αναλογία μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής 150.000,00 0,00 0,00 0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(30.09.2008 και 30.09.2007 αντίστοιχα) 17.959.830,78 16.005.574,82 17.997.498,43 16.005.574,82 1.

1.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1.1 έως 1.1 έως 1.1 έως 1.1 έως 2.
30.09.2008 30.09.2007 30.09.2008 30.09.2007 3.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 3.927.453,08 3.025.868,00 4.176.808,77 3.025.868,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για : 4.
Αποσβέσεις 394.913,16 389.399,32 380.918,73 389.399,32
Προβλέψεις 985,25 6.226,41 -14,82 6.226,41
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας -7.253,34 5.683,80 -5.639,83 5.683,80
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 311.445,68 391.065,37 310.262,65 391.065,37 5.
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης :
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -1.466.852,13 -1.576.022,48 -1.044.404,45 -1.576.022,48 6.
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -3.556.579,45 -4.979.156,22 -3.339.934,50 -4.979.156,22
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -145.141,46 2.276.557,16 -691.435,22 2.276.557,16
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -311.445,68 -391.065,37 -310.262,65 -391.065,37
Καταβλημένοι φόροι -287.174,75 -257.672,80 -287.174,75 -257.672,80
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.139.649,64 -1.109.116,81 -810.876,07 -1.109.116,81 7.

8.
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσε 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 9.
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -491.165,94 -142.654,31 -94.536,59 -142.654,31
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00 2.878,10 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών τίτλων (μετοχών) 0,00 -7.752,21 0,00 -7.752,21
Τόκοι εισπραχθέντες 18.882,10 18.612,69 18.273,55 18.612,69 10.
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 11.
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -472.283,84 -131.793,83 -423.384,94 -131.793,83
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 12.
Εισροές από δικαιώματα μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρική 150.000,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.805.222,32 3.190.846,87 2.465.222,32 3.190.846,87
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00 0,00 0,00 13.
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις -44.457,75 -61.761,96 -44.457,75 -61.761,96
Μερίσματα πληρωθέντα -1.750.136,00 -1.312.602,00 -1.750.136,00 -1.312.602,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.160.628,57 1.816.482,91 670.628,57 1.816.482,91 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα α) Έσοδα 0,00 34.958,18
 και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -451.304,91 575.572,27 -563.632,44 575.572,27 β) Έξοδα 0,00 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.155.926,46 351.041,97 1.155.926,46 351.041,97 γ) Απαιτήσεις 0,00 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 704.621,55 926.614,24 592.294,02 926.614,24 δ) Υποχρεώσεις 0,00 0,00

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησ 364.705,62 337.297,62
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00 0,00

Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2008

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 και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως  στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολής στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης
χρήσης, όπως διόρθωση λάθους, υιοθέτησης νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου, ή αναταξινόμηση των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 31.12.2004 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων
και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν οι φορολογικές δηλώσεις των ανέλεγκτων χρήσεων. Η έκβαση του
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό, βλέπε Σημείωση 4.26 στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι η θυγατρική εταιρεία του ομίλου
ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ ΑΕ ιδρύθηκε το έτος 2008 και δεν έχει υποβάλλει ακόμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου έως  30 Σεπτεμβρίου 2008

1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις 
καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22949/06/Β/90/107    Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έχουν τηρηθεί όλες οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31.12.2007.

Επί των ακινήτων του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Δεν υπήρξαν κατά την τρέχουσα περίοδο, εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και
αναδιοργάνωση. Υπήρξε μόνον η ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ ΑΕ στην οποία συμμετέχει η μητρική εταιρεία με ποσοστό 70% και η
οποία στη συνέχεια ίδρυσε την θυγατρική της εταιρεία COSMOKID ALBANIA LTD με έδρα τα Τίρανα και ποσοστό συμμετοχής 100%.

Δεν υπήρξε αλλαγή 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 οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου
και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ
24 έχουν ως ακολούθως:

Η Εταιρεία έχει προβεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε προηγούμενη χρήση, σε αγορά 94.730 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσεως €0,766 και
αξία κτήσεως € 72.559,90 ποσό το οποίο μείωσε την καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. Ήδη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας στις 03.07.2008 οι ίδιες μετοχές μεταβιβάστηκαν στο προσωπικό της Εταιρείας.   

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην μητρική Εταιρεία ανερχόταν αντιστοίχως σε 70 και 62 εργαζομένους στο τέλος της
τρέχουσας περιόδου και σε 61 και 61 εργαζόμενους, στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

Στην τρέχουσα χρήση συντάχθηκαν για πρώτη φορά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η θυγατρική εταιρεία
ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ ΑΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ποσοστό συμμετοχής 70%, ημερομηνία έναρξης ενοποίησης 04.04.2008 και μέθοδος ενοποίησης ολική.
Στις 12.06.2008 η θυγατρική εταιρεία ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ ΑΕ ίδρυσε την εταιρεία COSMOKID ALBANIA LTD με έδρα τα Τίρανα και ποσοστό συμμετοχής
100% τα στοιχεία της οποίας ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά στο τρέχον τρίμηνο στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης. Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν
άλλες εταιρείες.

Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηματισθεί οποιεσδήποτε επ΄αυτών
προβλέψεις. 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το σταθμισμένο αριθμό μετοχών.

Οι αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων του εννεαμήνου του 2008 ανήλθαν σε € 513.155,45 για τον Όμιλο και σε € 94.536,59 για την
μητρική εταιρεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΑΔΤ  ΑΒ  691316

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΔΤ  Μ  371650

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΑΔΤ  ΑΕ  032224

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑ Ι. ΜΠΑΓΙΩΚΗ
ΑΔΤ  ΑΕ  671215


