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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων : 27 Νοεμβρίου 2015

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2015 31.12.2014 1.1 έως 1.1 έως 1.7 έως 1.7 έως

30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6.546.491,82 6.753.138,14

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 8.809,22 6.405,72 Κύκλος εργασιών 13.759.507,49 13.737.235,48 3.509.788,68 3.797.909,84

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 23.313,66 22.019,66 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 6.627.906,44 7.406.353,31 1.273.704,82 1.945.373,68

Αποθέματα 4.485.932,64 3.167.034,66 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

Απαιτήσεις από πελάτες 10.077.334,20 8.440.245,03 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.708.648,73 2.294.638,72 -13.555,38 459.399,41

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.577.168,78 8.469.495,99 Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων 1.469.467,02 2.265.369,69 -65.269,27 436.806,02

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.719.050,32 26.858.339,20 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 1.124.861,76 1.695.441,66 -76.921,85 324.293,25

   - Ιδιοκτήτες μητρικής 1.124.861,76 1.695.441,66 -76.921,85 324.293,25

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    -Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00

Μετοχικό κεφάλαιο 8.925.693,60 9.975.775,20 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 11.879.765,25 10.754.903,49 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 20.805.458,85 20.730.678,69 μετά από φόρους (Α) + (Β) 1.124.861,76 1.695.441,66 -76.921,85 324.293,25

   - Ιδιοκτήτες μητρικής 1.124.861,76 1.695.441,66 -76.921,85 324.293,25

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00    -Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 20.805.458,85 20.730.678,69 Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €υρώ) 0,0428 0,0646 -0,0029 0,0124

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.375.000,00 2.375.000,00 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €υρώ) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 730.297,74 717.142,05 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 258.757,59 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.986.656,99 2.567.950,49 79.568,99 552.101,01

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.808.293,73 2.776.760,87

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 6.913.591,47 6.127.660,51

3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 27.719.050,32 26.858.339,20 Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

30.09.2015 30.09.2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως

4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 20.730.678,69 18.916.632,65

Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

1.1 έως 1.1 έως (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 1.124.861,76 1.695.441,66

30.09.2015 30.09.2014 Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00

Λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση και επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου -1.050.081,60 0,00

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.469.467,02 2.265.369,69 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως

Πλέον / μείον προσαρμογές για : (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα) 20.805.458,85 20.612.074,31

Αποσβέσεις 278.008,26 273.311,77

Προβλέψεις 32.926,15 29.513,79

Συναλλαγματικές διαφορές -189.594,43 -220.867,92 5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 28.831,92 154.437,39

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 136.568,75 122.971,22 1.

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης :

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -1.318.897,98 -1.518.721,15 2.

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.702.889,67 -1.567.196,48

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 904.136,70 1.428.176,49 3.

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -136.568,75 -122.971,22 4.

Καταβλημένοι φόροι -228.149,10 -559.841,32

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -726.161,13 284.182,26 5.

Επενδυτικές δραστηριότητες 6.

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -93.736,54 -55.108,40

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00

Αγορές / (Πωλήσεις) χρεογράφων -285.211,78 -306.181,33 7.

Τόκοι εισπραχθέντες 13.011,03 67.407,81

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 8.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -365.937,29 -293.881,92

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισροές από δικαιώματα μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής 0,00 0,00

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Μείωση και επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου -1.050.081,60 0,00 9.

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00

Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 35.965,77 0,00

Εξοφλήσεις δανείων -258.757,59 -125.000,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -44.796,22 -40.510,01 10.

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.317.669,64 -165.510,01

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

 και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) -2.409.768,06 -175.209,67

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 3.829.808,20 4.634.053,01

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 1.420.040,14 4.458.843,34

11.

Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2015

12.

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 693.285,62

στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία εφάρμοσε σε προηγούμενες χρήσεις το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, με επικαιροποίηση και στην τρέχουσα περίοδο. Η αλλαγή της σχετικής λογιστικής

πολιτικής έγινε τότε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και Λάθη». Όπως αναλύεται στις Ενδιάμεσες

Οικονομικές Καταστάσεις η μετάβαση στο αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 είχε επίπτωση στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών λόγω αναγνώρισης των σωρευμένων

μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών κερδών/ζημιών. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις για το προσωπικό ανέρχονται στις 30.09.2015 σε € 387.707,00.

και τα αποτελέσματα της AS COMPANY AE. Συνιστούμε επομένως  στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή

Με το άρθρο 1 παρ. 4, του ν. 4334/2015 από το φορολογικό έτος 2015 ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών

προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100%. Για τις καταρτισθείσες οικονομικές

καταστάσεις της εταιρείας κατά την 30.09.2015 ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με τον ισχύοντα κατά την 30.09.2015

φορολογικό συντελεστή 29%. Εάν ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος είχε υπολογιστεί με τον παλιό συντελεστή 26%, το ποσό του τρέχοντος και

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος θα ανέρχονταν σε ποσό 307 χιλ. ευρώ (ο τρέχων φόρος-έξοδο θα διαμορφωνόταν σε 382 χιλ ευρώ και ο αναβαλόμενος

φόρος-έσοδο θα διαμορφωνόταν σε 75 χιλ. ευρώ για το 9μηνο). Τα κέρδη μετά από φόρους θα εμφανίζονταν αυξημένα κατά 37 χιλ. ευρώ και η καθαρή θέση

της Εταιρείας θα εμφανίζονταν αυξημένη κατά ποσό 37 χιλ. ευρώ.

Έχουν τηρηθεί όλες οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2014,

περιλαμβανομένης της εφαρμογής του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 19. 

ΑΡ.ΓΕΜΗ 57546304000  -  ΑΡ.ΜΑΕ 22949/06/Β/90/107  -  Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις 

καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Για τη χρήση 2014 η Εταιρεία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013

και έλαβε από τον Νόμιμο Ελεγκτή, με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 2015, Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. (Βλ. Σημείωση

5.9 στις οικονομικές καταστάσεις). Για τη μοναδική ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 ο έλεγχος της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη

ύψους € 50.000,00. 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας

στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 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.

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 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Έχουν ήδη σχηματισθεί λοιπές προβλέψεις οι οποίες ανέρχονται σε €

973.862,93 (Βλ. Σημείωση 5.7 στις οικονομικές καταστάσεις).

Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών

καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

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

εκμετάλλευσης.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 69 εργαζομένους στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 69 εργαζόμενους, στο

τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρεία η οποία συνήλθε στις 08.05.2015 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το

ποσό του € 1.050.081,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 0,04 (από € 0,38 σε € 0,34) και την επιστροφή του ποσού στους μετόχους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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