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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως  31 Δεκεμβρίου 2011

με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις 
καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.

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

Δημοσιευόμενα βάσει του κ. ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ
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

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2011 31.12.2010 1.1 έως 1.1 έως
31.12.2011 31.12.2010

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7.569.191,65 7.846.303,91
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 36.486,48 40.751,42 Κύκλος εργασιών 17.737.939,98 20.976.334,05
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 353.316,95 269.985,25 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 8.299.705,25 9.873.820,08
Αποθέματα 3.635.125,65 5.605.117,57 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
Απαιτήσεις από πελάτες 10.267.145,07 12.718.906,55 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.033.570,88 1.070.304,10
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.938.467,87 4.682.732,15 Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων 990.091,79 953.434,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.799.733,67 31.163.796,85 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 673.886,77 345.674,17

   - Ιδιοκτήτες μητρικής 673.886,77 345.674,17
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    -Δικαιώματα 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 9.921.409,85 9.247.523,08 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 18.234.555,85 17.560.669,08 μετά από φόρους (Α) + (Β) 673.886,77 345.674,17

  - Ιδιοκτήτες μητρικής 673.886,77 345.674,17
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00    -Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 18.234.555,85 17.560.669,08

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €υρώ) 0,0308 0,0158
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.065.600,00 6.134.800,00 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €υρώ) 0,0000 0,0000
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.031.317,93 945.591,94 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.069.200,00 1.069.200,00 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.461.737,44 1.507.951,93
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.399.059,89 5.453.535,83
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 9.565.177,82 13.603.127,77

3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 27.799.733,67 31.163.796,85 Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

0,00 0,00

31.12.2011 31.12.2010
4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 17.560.669,08 18.308.829,91
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

1.1 έως 1.1 έως (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 673.886,77 345.674,17
31.12.2011 31.12.2010 Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 -1.093.835,00

Λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 0,00 0,00
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 990 091 79 953 434 59 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσηςΑποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 990.091,79 953.434,59 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
Πλέον / μείον προσαρμογές για : (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) 18.234.555,85 17.560.669,08
Αποσβέσεις 428.166,56 437.647,83
Προβλέψεις 0,00 0,00
Συναλλαγματικές διαφορές -254.591,91 -502.534,58 5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 127.095,42 470.672,61
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 205.567,99 160.953,67 1.
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης :
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.969.991,92 -189.056,04 2.
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.135.184,97 758.183,43
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.076.916,75 392.572,37
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -205.567,99 -160.953,67
Καταβλημένοι φόροι -270.226,92 -935.965,41
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.048.795,08 1.384.954,80 3.

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 4.
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -175.274,15 -101.615,12
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 34,69
Ε άξ ό λή δ ώ ί λ ( ώ ) 0 00 0 00 5

Έχουν τηρηθεί όλες οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2010.

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

Δεν υπήρξε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα.

Η ί δ ά έ έ ά ύ έ ά λ βά έ έ

Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των
οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Από τη χρήση 2011 η εταιρεία έχει αλλάξει τη μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων λήξεως,
από τον τριμηνιαίο μέσο σταθμικό κόστος στο ετήσιο μέσο προοδευτικό κόστος, χωρίς να υπάρξει σημαντική απόκλιση στο ύψος των αποθεμάτων λήξεως της
χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και για το λόγο αυτό δεν προχώρησε σε αναδρομική εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής και στην παράθεση των
σχετικών γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 8 (παράγρ. 14, 15, 16β, 29, 50). (Βλ. Σημείωση 5.2 στις οικονομικές καταστάσεις).

Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών τίτλων (μετοχών) 0,00 0,00 5.
Τόκοι εισπραχθέντες 164.390,16 45.997,46
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -10.883,99 -55.582,97 6.
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισροές από δικαιώματα μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής 0,00 0,00
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 914.790,93
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 74.900,00 0,00 7.
Εξοφλήσεις δανείων -3.069.200,00 0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -89.024,00 -114.567,24
Μερίσματα πληρωθέντα -26.178,57 -1.093.835,00 8.
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -3.109.502,57 -293.611,31
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
 και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 928.408,52 1.035.760,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 3.905.610,38 2.869.849,86
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 4.834.018,90 3.905.610,38

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2012 9.

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά προηγούμενες χρήσεις της, έχει σχηματίσει προβλέψεις διαφορών
φορολογικού ελέγχου συνολικού ύψους € 285.000,00. Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών που
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. 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
Διοίκηση 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 ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη
λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 69 εργαζομένους στο τέλος της τρέχουσας χρήσης και σε 72 εργαζόμενους, στο τέλος
της προηγούμενης χρήσης.  Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις αποζημίωσης του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ύψους € 238.917,43.

Η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.

Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν ή ενδέχεται 
να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηματισθεί οποιεσδήποτε επ΄αυτών
προβλέψεις, εκτός αυτών που αναλύονται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις. Έχουν ήδη σχηματισθεί λοιπές προβλέψεις οι οποίες ανέρχονται σε €
1.971.253,25. (Βλ. Σημείωση 5.7 στις οικονομικές καταστάσεις).

α) Έσοδα 0,00
β) Έξοδα 0,00
γ) Απαιτήσεις 0,00
δ) Υποχρεώσεις 0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 695.038,85
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 38,17

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΔΤ  AH 181790

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
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