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Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύµφωνη γνώµη

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασµένα σε €υρώ Ποσά εκφρασµένα σε €υρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2012 1.1 έως 1.1 έως

31.12.2013 31.12.2012

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 7.049.242,82 7.240.641,57

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.222,19 16.921,64 Κύκλος εργασιών 16.962.613,35 16.824.338,67

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 652.862,88 431.062,91 Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 7.760.726,70 7.460.527,78

Αποθέµατα 2.674.362,06 2.473.474,99 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Απαιτήσεις από πελάτες 8.264.898,33 8.388.697,51 και επενδυτικών αποτελεσµάτων 912.537,76 256.044,39

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.166.138,53 7.455.119,05 Κέρδη / (ζηµίες) πρό φόρων 911.870,18 299.866,47

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.813.726,81 26.005.917,67 Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 437.170,64 212.874,25

   - Ιδιοκτήτες µητρικής 437.170,64 212.874,25

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Μετοχικό κεφάλαιο 9.975.775,20 8.313.146,00 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

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

ΑΡ.ΜΑΕ 22949/06/Β/90/107  -  ΑΡ.ΓΕΜΗ 57546304000  -  ∆ιεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : ∆ήµος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως  31 ∆εκεµβρίου 2013

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

καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή.

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

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

Μετοχικό κεφάλαιο 9.975.775,20 8.313.146,00 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 8.940.857,45 10.182.351,27 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 18.916.632,65 18.495.497,27 µετά από φόρους (Α) + (Β) 437.170,64 212.874,25

   - Ιδιοκτήτες µητρικής 437.170,64 212.874,25

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0,00 0,00    -∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 18.916.632,65 18.495.497,27 Επίδραση από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 19 29.487,52 9.530,33

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €υρώ) 0,0200 0,0097

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 625.000,00 2.000.000,00 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €υρώ) 0,0000 0,0000

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 949.255,58 1.022.297,55 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.250.000,00 1.065.600,00 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.286.806,26 673.335,90

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.072.838,58 3.422.522,85

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 6.897.094,16 7.510.420,40

3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 25.813.726,81 26.005.917,67 Ποσά εκφρασµένα σε €υρώ

31.12.2013 31.12.2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως

4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) 18.495.497,27 18.374.414,18

Ποσά εκφρασµένα σε €υρώ Επίδραση από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 19 -16.035,26 -91.791,16

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

1.1 έως 1.1 έως (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 437.170,64 212.874,25

31.12.2013 31.12.2012 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00

Λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 0,00 0,00

Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 911.870,18 299.866,47 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως

Πλέον / µείον προσαρµογές για : (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) 18.916.632,65 18.495.497,27

Αποσβέσεις 374.268,50 417.291,51

Προβλέψεις 367.683,13 439.517,09

Συναλλαγµατικές διαφορές 113.758,12 78.039,08 5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας -204.498,25 -311.407,28

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 91.500,98 98.443,03 1.

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης :

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -200.887,07 1.161.650,66 2.

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -427.498,30 2.182.514,56

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -912.084,07 -699.956,95 3.

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -91.500,98 -98.443,03 4.

Καταβληµένοι φόροι -200.744,49 -348.319,78

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -178.132,25 3.219.195,36 5.

Έχουν τηρηθεί όλες οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης 2012, µε εξαίρεση

την πρώτη εφαρµογή στη χρήση 2013 του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 19. 

Η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ούτε οι οικονοµικές καταστάσεις της περιλαµβάνονται σε ενοποιηµένες οικονοµικές

καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.

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

καταστάσεων, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση (λαµβανοµένου υπόψη του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19).

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

εκµετάλλευσης.

∆εν 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.

Επενδυτικές δραστηριότητες 6.

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

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -172.263,57 -69.892,73

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

Αγορές / (Πωλήσεις) χρεογράφων -1.837.576,95 0,00 7.

Τόκοι εισπραχθέντες 79.472,07 141.571,20

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 8.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.930.368,45 71.678,47

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 1.184.400,00 0,00

Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 9.

Εξοφλήσεις δανείων -1.375.000,00 -1.069.200,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -51.919,97 -70.619,05

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -242.519,97 -1.139.819,05

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

 και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) -2.351.020,67 2.151.054,78

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 6.985.073,68 4.834.018,90

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 4.634.053,01 6.985.073,68

10.

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2014

11.

α) Έσοδα 0,00

β) Έξοδα 0,00

γ) Απαιτήσεις 0,00

δ) Υποχρεώσεις 0,00

ε) Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 765.006,39

στ) Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0,00

Στο έτος 2013 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ανέλεγκτων χρήσεων 2005 έως και 2009. Το επί πλέον ποσό των φόρων και προσαυξήσεων που προέκυψε

ανέρχεται συνολικά στα 231.387,03 ευρώ το οποίο καταβάλλεται σε δόσεις. Για τις αντίστοιχες ανέλεγκτες χρήσεις η εταιρεία είχε σχηµατίσει προβλέψεις ύψους

235.000,00 ευρώ, οι οποίες καλύπτουν το ποσό των φόρων και προσαυξήσεων που προέκυψε από τον έλεγχο. Η θετική διαφορά που προέκυψε από τις

προβλέψεις, ήτοι 3.612,97 ευρώ, θα µειώσει το φόρο της χρήσης του 2013. Για τη µοναδική ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη

ύψους € 50.000,00. Για τη χρήση 2013 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να

προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. (Βλ. Σηµείωση 5.9 στις

οικονοµικές καταστάσεις).

Με βάση µε το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 και την από 27.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αποφασίστηκε: α) η αύξηση του

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 1.662.629,20 €, το οποίο προήλθε από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών από

κέρδη συµµετοχών και χρεογράφων, φορολογηθέντων αποθεµατικών από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και από την κεφαλαιοποίηση µέρους των

φορολογηθέντων κερδών εις νέον, και (β) η έκδοση 4.375.340 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,38 € κάθε µιας, οι οποίες να διατεθούν δωρεάν

προς τους µετόχους, µε αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές µετοχές. Η συνολική επιβάρυνση σε φόρο ανήλθε σε 188.865,65 €.

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 ∆ΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:

καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.

∆εν 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 ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Έχουν ήδη σχηµατισθεί λοιπές προβλέψεις οι οποίες

ανέρχονται σε € 2.409.351,04 (Βλ. Σηµείωση 5.7 στις οικονοµικές καταστάσεις).

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 65 εργαζοµένους στο τέλος της τρέχουσας χρήσης και σε 68 εργαζόµενους, στο τέλος

της προηγούµενης χρήσης.

Η εταιρεία εφάρµοσε για πρώτη φορά το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 το οποίο απαιτεί αναµόρφωση των προηγούµενων οικονοµικών καταστάσεων. Η αλλαγή της

σχετικής λογιστικής πολιτικής έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και Λάθη». Όπως αναλύεται

στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις η µετάβαση στο αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 έχει επίπτωση στην υποχρέωση καθορισµένων παροχών λόγω αναγνώρισης των

σωρευµένων µη αναγνωρισµένων αναλογιστικών κερδών / ζηµιών. Ως αποτέλεσµα της αναδροµικής εφαρµογής του ∆ΛΠ 19 τα αποτελέσµατα µετά φόρων της

συγκρίσιµης χρήσεως εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 21.430,95 τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα εµφανίζονται µειωµένα κατά € 9.530,33 και τα ίδια κεφάλαια

εµφανίζονται µειωµένα κατά € 91.791,16.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ
Α∆Τ  AH 181790

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Α∆Τ  ΑΕ  032224

Aρ. Αδείας : 0019079 A' Tάξεως


