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Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
 
 
 
 
 
Εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚH ΕΤΑΙΡIΑ 
Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.»: 
 
1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Διευθύνων Σύμβουλος, 
2. Αναστασία Ανδρεάδου το γένος Άγγελου Κοζλακίδη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, 
3. Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
υπό τις ως άνω ιδιότητές μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
«AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.» (εφεξής 
καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρία») δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, 
εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
α) Οι συνοπτικές Εταιρικές και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 

Α΄ Εξαμήνου 2020  της Εταιρίας  AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, τα Ίδια 
Κεφάλαια και τα αποτελέσματα της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2020, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 
β) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, 

απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του 
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 
Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 

 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       
 
 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 
 ΑΔΤ ΑΒ 691316     ΑΔΤ ΑΗ 181790 
 
 
 
 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΑ Δ. ΚΟΥΦΟΥ 
 ΑΔΤ AN 233404 
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ΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1 – 30.6.2020 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 3556/2007) 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 
5 παρ. 6 του Ν. 3556/2007 και αναφέρεται στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές και Ενοποιημένες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εφεξής οι «Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις») της 30 Ιουνίου 
2020 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή. 
 
Η παρούσα έκθεση περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 
30 Ιουνίου 2020, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το Α’ Εξάμηνο του 2020, την 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα 
μετά το τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2020 και τέλος τις σημαντικές συναλλαγές της AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. (η «Εταιρία») και του Ομίλου AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.  (o «Όμιλος») με τα συνδεδεμένα μέρη. 
 
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες), η 
Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας αναρτώνται στην διεύθυνση: https://www.ascompany.gr. 
 
Κύριο σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης είναι τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της 
Εταιρίας με αναφορά στα επιμέρους οικονομικά δεδομένα της Εταιρίας και του Ομίλου. 
 
Τα ποσά της παρούσας έκθεσης απεικονίζονται σε Ευρώ. 
 
 
Α. OIKONOMIKΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 
 
 
To Α’ Εξάμηνο του 2020 η Εταιρία παρουσίασε σημαντική πτώση του τζίρου, που οφείλεται στην 
πρωτοφανή ανατροπή λειτουργίας της αγοράς υπό την καταλυτική επίδραση της πανδημίας 
COVID-19. 
 
Η Ελληνική Κυβέρνηση, στην προσπάθεια της να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας 
του COVID-19 έλαβε μέτρα που περιόρισαν την ομαλή λειτουργία του εμπορίου, 
συμπεριλαμβανόμενης και της υποχρεωτικής αναστολής εργασιών πολλών επιχειρήσεων. Λόγω 
των ανωτέρω ρυθμίσεων στο λιανικό εμπόριο, από τις 18 Μαρτίου 2020 τα προϊόντα της Εταιρίας 
μας διατέθηκαν  σε περιορισμένα κανάλια διανομής. Η  Εταιρία δεν διέκοψε τη λειτουργία της και 
συνέχισε να τιμολογεί πελάτες που δεν ανέστειλαν την λειτουργία τους, ανταποκρινόμενη σε 
ζήτηση σαφώς χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα. 
 
Συγκεκριμένα, ενώ κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους η Εταιρία αναπτυσσόταν σε επίπεδα 
+15%, η επίδραση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας ανέκοψε τη δυναμική της, με 
αποτέλεσμα οι ενοποιημένες πωλήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 να 
διαμορφωθούν σε χαμηλότερα κατά -26,3% επίπεδα, που σε απόλυτα μεγέθη αντιστοιχεί σε 
πτώση τζίρου – 2.859 εκ. ευρώ.  
 
Η πτώση των πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων της μητρικής 
κατά – 28,2%, με την Κύπρο να παρουσιάζει μικρότερη μείωση -9,9% ενώ η Ρουμανία σημείωσε 
σημαντική αύξηση + 57,7% συμπληρώνοντας το δεύτερο έτος λειτουργίας από την έναρξη των 
εμπορικών της συναλλαγών. 
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Τα σημαντικότερα μεγέθη της Εταιρίας και του Ομίλου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του   
2019 διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 

Όμιλος Εταιρία 

 
1.1  έως 

30.6.2020 
1.1 έως 

30.6.2019 Δ % 1.1 έως 
30.6.2020 

1.1 έως 
30.6.2019 Δ % 

Πωλήσεις 7.999.359 10.857.908 -26,33% 7.579.460 10.552.253 -28,17% 
% Μικτού Κέρδους 48,91% 51,59% 46,41% 50,46% 

EBIDTA 984.785 2.329.565 -57,73% 748.302 2.209.955 -66,14% 
% σε πωλήσεις 12,31% 21,46% 9,87% 20,94% 

Κέρδη προ φόρων 425.087 2.439.654 -82,58% 209.285 2.328.207 -91,01% 
Κέρδη μετά από φόρους 352.453 1.745.443 -79,81% 159.057 1.650.184 -90,36% 

Σύνολο εισροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες -105.252 -886.622 -88,13% -53.629 -1.362.270 -96,06% 
Ταμιακά Διαθέσιμα & Επενδύσεις 15.864.262 13.155.459 20,59% 14.359.188 12.037.604 19,29% 
 
 
 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 26,33% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο του 2019 και ανήλθε σε € 8,0 εκ.  
 
Το ποσοστό  μικτού κέρδος σε επίπεδο Ομίλου παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2019 κατά  
2,68 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 48,91% από 51,59%. Η μείωση προέρχεται 
κυρίως από αύξηση της ισοτιμίας του Δολαρίου προς το Ευρώ. Στις 30.06.20 η ισοτιμία ήταν 
1,1020 EUR/USD έναντι 1,12960 EUR/USD στις 30.06.2019 
 
Παρά τον περιορισμό των εξόδων διάθεσης, λόγω της μείωσης των εσόδων και των μη ελαστικών 
εξόδων, το ΕBITDA του Ομίλου και της Εταιρίας μειώθηκε κατά 57,73% και 66,14% αντίστοιχα σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς και διαμορφώθηκε στο 12,31% για 
τον Όμιλο και 9,87%  για την Εταιρία σε σχέση με τις πωλήσεις. 
 
Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν με καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα € 291 χιλ. 
λόγω της αρνητικής υπεραξίας από την αποτίμηση των ομολόγων την 30.06.2020. 
 
Συνεπεία των ανωτέρω, τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου για το Α’ Εξάμηνο του 2020 είναι 
μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 σε απόλυτα μεγέθη, κατά € 1,393 χιλ. και 
€ 1,491 χιλ. αντίστοιχα. 
 
 
Καθαρά Κέρδη προ φόρων: Η μείωση σε σχέση με τη προηγούμενη περίοδο για τον Όμιλο και 
τη μητρική αποδίδεται σε: 
 

Μητρική ( Α ) 
Α. Μείωση Όγκου Πωλήσεων   -1.379.728 
Β. Μείωση % μικτού κέρδους   -427.553 
Γ. Μείωση  λειτουργικών δαπανών   359.402 
Δ. Μείωση Χρηματοοικονομικών Εσόδων   -644.215 
Ε. Μείωση Λοιπών  Εσόδων Εκμετάλλευσης   -13.775 
Στ. Αύξηση αποσβέσεων   -13.054 
Σύνολο μεταβολής στα κέρδη προ φόρων    -2.118.922 
Δραστηριότητα Θυγατρικών ( Β )   104.354 
Σύνολο Μεταβολής ( Α + Β )   -2.014.567 
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Η Διοίκηση του Ομίλου αποδίδει τη πτώση των κερδών στην αρνητική επίδραση του COVID-19 
που είχε  ως αποτέλεσμα  το περιορισμό της ζήτησης  των προϊόντων μας για το μεγαλύτερο 
διάστημα  του Α εξαμήνου 2020. 
 
 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις: Η κατάσταση του Τραπεζικού Δανεισμού την 30.06.2020 
διαμορφώθηκε ως εξής : 
 

Όμιλος Εταιρία 
30.06.2020 31.12.2019 Δ % 30.06.2020 31.12.2019 Δ % 

Δανεισμός 382.924 428.578 357.793 393.294 
μείον : Διαθέσιμα & Επενδύσεις -15.864.262 -16.300.025 -14.359.188 -14.769.391 
Καθαρό Χρέος -15.481.338 -15.871.447 -2,5% -14.001.395 -14.376.097 -2,6% 

Ίδια Κεφάλαια 30.969.026 30.658.198 1,0% 29.875.747 29.754.891 0,4% 
Συντελεστής Μόχλευσης -49,99% -51,77% -46,87% -48,3% 

 
 
Ο  δανεισμός αφορά την συνολική υποχρέωση από μίσθωση ακινήτων και αυτοκινήτων λόγω 
υιοθέτησης του Δ.Π.Χ.Α. 16. Τραπεζικός δανεισμός δεν υφίσταται το Α’ Εξάμηνο του 2020 για την 
Εταιρία  και  για τον Όμιλο, γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική τους κατάσταση. 
 
 
Κεφάλαιο Κίνησης: Τα συγκριτικά στοιχεία για το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 

Όμιλος Εταιρία 
30.06.2020 30.06.2019 Δ  % 30.06.2020 30.06.2019 Δ  % 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 29.280.259 30.705.729 27.528.577 29.245.678 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις -2.825.107 -6.192.340 -2.698.117 -5.959.212 
Κεφάλαιο Κίνησης 26.455.152 24.513.390 7,9% 24.830.460 23.286.466 6,6% 

 
 
Τα αποθέματα του Ομίλου μειώθηκαν σε σχέση με την 30.06.2019 και ανέρχονται σε  € 4,3 εκατ. 
που αντιπροσωπεύουν το 12,5% του συνολικού Ενεργητικού, έναντι 14,1% το 2019. Αντίστοιχα 
οι απαιτήσεις από πελάτες σε επίπεδο Ομίλου είναι μειωμένες έναντι της 30.06.2019 κατά € 3,737  
χιλ. 
 

Όμιλος Εταιρία 
30.06.2020 30.06.2019 Δ  % 30.06.2020 30.06.2019 Δ  % 

Αποθέματα & Απαιτήσεις από 
Πελάτες & Λοιπά Στοιχεία 13.415.997 17.550.271  13.169.390 17.208.074 

μείον : Εμπορικές & Λοιπές Βραχ. 
Υποχρεώσεις -2.725.727 -6.073.637  -2.605.238 -5.854.877 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 10.690.270 11.476.633 -6,9% 10.564.151 11.353.197 -6,9% 
% σε πωλήσεις 133,6% 105,7% 139,4% 107,6% 

 
 
Κέρδη ανά μετοχή: Τα κέρδη ανά μετοχή της Εταιρίας βάσει του σταθμισμένου αριθμού 
μετοχών ανήλθαν σε € 0,0121 έναντι € 0,1257 της προηγούμενης περιόδου σημειώνοντας μείωση 
90%.  
 
 
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες: Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για 
το Α΄ Εξάμηνο του 2020 ανέρχονται σε € 65.961. 
 
 
Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης: Στο Α’ Εξάμηνο του 2020 η Εταιρία πραγματοποίησε 
δαπάνες που κυμάνθηκαν σε €  91 χιλ. έναντι € 83 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου. 
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Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες: Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες του Α’ Εξαμήνου του 2020 σε 
σχέση με την  31.12.2019 και 30.6.2019  διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 
 

Όμιλος 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 

α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης    

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 84,4% 84,2% 85,0% 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 835,4% 407,0% 452,0% 

Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 618,4% 507,9% 591,4% 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 1036,4% 495,9% 549,0% 

β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης & 
Αποδοτικότητας 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 

EBIDTA/Κύκλο Εργασιών 12,3% 21,5% 17,4% 
Μικτά Αποτελέσματα/Πωλήσεις 48,9% 51,6% 48,1% 
Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια 25,8% 74,2% 76,0% 

Εταιρία 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 

α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 82,3% 82,3% 83,0% 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 838,9% 410,4% 471,8% 

Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 598,0% 454,9% 575,7% 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 1020,3% 490,8% 560,6% 

β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης & 
Αποδοτικότητας 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 

EBIDTA/Κύκλο Εργασιών 9,9% 20,9% 16,6% 
Μικτά Αποτελέσματα/Πωλήσεις 46,4% 50,5% 46,0% 
Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια 25,4% 73,9% 74,4% 

 
 
Εγκαταστάσεις: Η μητρική Εταιρία διατηρεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητο χώρο, 
γραφεία, αποθήκη και κατάστημα λιανικής. H  Εταιρία διατηρούσε έως την  30.06.2019, σε 
αντίστοιχους μισθωμένους χώρους, τέσσερα μισθωμένα υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές 
της Β. Ελλάδας για τη λιανική πώληση παιδικών ενδυμάτων – παιχνιδιών των οποίων την 
λειτουργία διέκοψε τον Ιούλιο του 2019 ενώ συνεχίζει να διατηρεί μισθωμένο χώρο γραφείων και 
εκθεσιακό χώρο στον Άλιμο Αττικής. Στην Κύπρο και τη Ρουμανία οι θυγατρικές μισθώνουν 
αντίστοιχους χώρους για τα γραφεία τους. 
 
 
Προσωπικό: Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2020 
ανερχόταν στον Όμιλο σε 72 εργαζομένους ήτοι 67 εργαζόμενοι στην μητρική και 5 εργαζόμενοι 
στις θυγατρικές. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο το απασχολούμενο προσωπικό στον Όμιλο 
ανερχόταν σε 83 εργαζόμενους ήτοι 79 εργαζόμενοι στην Εταιρία και 4 εργαζόμενοι στις 
θυγατρικές. 
 
 
Συμμετοχές: Η δομή του Ομίλου κατά την 30.06.2020 έχει ως εξής: 
 
Επωνυμία                                         Μέθοδος Ενοποίησης                       % Μητρικής 
 
AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.       Μητρική 
Οδός Ιωνίας, Ωραιόκαστρο,  
57013 ,Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
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AS COMPANY CYPRUS LTD               Ολική Ενοποίηση                            100% 
Ακαδημίας 21, Αγλαντζιά 
2017, Λευκωσία, Κύπρος 
 
AS KIDS TOYS S.R.L                           Ολική Ενοποίηση                            100% 
Calea Bucurestilor – Νο 3A, Parter Camera P1 
Otopeni, Ρουμανία 
 
 
Στη κλειόμενη περίοδο 30.06.2020 στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές  Καταστάσεις 
περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία των θυγατρικών εταριών «AS COMPANY CYPRUS 
LTD» και «ΑS KIDS TOYS S.R.L.».  
 
 
Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 
 
1ον  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
 
Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία είχε αρχικώς συγκληθεί για 
τις 26 Ιουνίου 2020. Εντέλει συνήλθε στις 14 Ιουλίου 2020 και αποφάσισε τα ακόλουθα: 
α)  ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 
1.1.2019 - 31.12.2019, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού 
Ελεγκτή. 
β)  ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2019,  
γ)  ενέκρινε την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019 
– 31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια 
χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018. 
δ) ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική 
χρήση 1.1.2019–31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018. 
ε) ενέκρινε τις αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019  
στ) ενέκρινε τις αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 
μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2021, μέχρι του συνολικού ποσού των € 500.000,00 και 
χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, να καθορίσει τα ακριβή ποσά 
αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους. 
ζ) εξέλεξε την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ» 
(ΑΜ:114), για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για 
την χρήση 2020 (1.1.2020-31.12.2020). 
η) ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες 
οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 918.821,40), με μείωση της ονομαστικής αξίας 
κάθε μετοχής, από 0,49 ευρώ σε 0,42 ευρώ, ήτοι κατά 0,07 ευρώ, την επιστροφή του ως άνω 
ποσού στους μετόχους και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της 
Εταιρίας, περί κεφαλαίου 
θ) ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 λεπτό ανά μετοχή, από 0,42 σε 0,43 ευρώ 
εκάστη, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού & υπολοίπου κερδών σε νέο, κατά το 
συνολικό ποσό των 131.260,21 ευρώ, κατ’ άρθρο 27 του ν. 4646/2019 
ι) ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, για 
την προσαρμογή του σύμφωνα με τις αποφάσεις επί των προηγούμενων θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης, περί μείωσης και αύξησης του κεφαλαίου. 
κ) ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρίας, όσον αφορά στη 
δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας από απόσταση σε 
πραγματικό χρόνο, κατ’ άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και συμμετοχή στην ψηφοφορία με 
επιστολική ψήφο, κατ’ άρθρο 126 του ν. 4548/2018. 
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2ον Συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού 
Η παρουσία της Εταιρίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά συνεχίστηκε και στις αρχές του 
2020. Η Εταιρία συμμετείχε στην Ελλάδα στη μεγαλύτερη έκθεση Τουριστικών ειδών «Παρουσίες» 
στο Metropolitan Εxpo και στην Ευρώπη στην σημαντικότερη διεθνή έκθεση παιχνιδιών στη 
Νυρεμβέργη «Spielwarenmesse». Επίσης παρουσίασε στους Έλληνες και Κύπριους πελάτες της, 
στο δικό της Showroom στην Αθήνα τον Φεβρουάριο, όλη τη συλλογή παιχνιδιών της για το 2020.  
Παράλληλα το τμήμα αγορών της Εταιρίας, όπου επισκέφτηκε τις προαναφερθείσες εκθέσεις,  
συμμετείχε τον Ιανουάριο 2020 και στο Hong Kong Toy Fair. 
 
Ωστόσο από το Μάρτιο του 2020, η διαφορετική πραγματικότητα και οι νέες συνθήκες που έχουν 
πλέον διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, επέβαλαν δραστικές αλλαγές και προσαρμοστικότητα, 
τόσο σε προσωπικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Η επικοινωνία μας με τους πελάτες εγχώριους και 
μη, καθώς και με προμηθευτές γίνεται –όπου απαιτείται- απομακρυσμένα, με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών και του πιο συγχρόνου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 
 
3ον  Έγκριση  Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου από τις αρμόδιες Αρχές. 
Την 28.07.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 80266/28.07.2020 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία ενέκρινε την τροποποίηση του 
άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε στη συνεδρίαση της 
30.07.2020 για α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με 
καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή β) την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού και υπολοίπου κερδών σε νέο  καθώς 
και για τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.  
 
4ον  Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Επένδυσης ν3299/2004 
Την 10/4/2020 η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων πιστοποίησε την ολοκλήρωση-οριστικοποίηση  του κόστους και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας που αφορά επένδυση στον εκσυγχρονισμό παροχής υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης € 428.000 ( τετρακοσίων είκοσι οκτώ 
χιλιάδων ) και ποσού επιχορήγησης € 149.800 ( εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ).  
 
5ον   Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
Με αίσθημα ευθύνης για το κοινωνικό σύνολο, η Εταιρία συνέβαλε στη αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού Covid-19 στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας με υγειονομικό υλικό. Συγκεκριμένα 
διέθεσε 17.500€ για την αγορά ολόσωμων ιατρικών στολών (coverall) υψηλής προστασίας στο 
νοσοκομείο αναφοράς ΑΧΕΠΑ για την κάλυψη επειγόντων αναγκών των Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας. Παράλληλα, μοίρασε παιχνιδολαμπάδες στις οικογένειες όλου του προσωπικού της 
ΜΕΘ των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, ως συμβολική πράξη 
συμπαράστασης στους ιατρούς και νοσηλευτές που μάχονται καθημερινά στη πρώτη γραμμή για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Για τη συγκεκριμένη ενέργεια, απέσπασε την τιμητική διάκριση 
«Οι Ήρωες του Covid-19 στη Βόρεια Ελλάδα», που διοργάνωσε το δημοσιογραφικό συγκρότημα 
«Μακεδονία» υπο την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και της ΔΕΘ – Helexpo.  
 
 
Γ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας και του Ομίλου υπόκεινται σε μία σειρά κινδύνων. Οι βασικοί 
κίνδυνοι στους οποίους  εκτίθενται η Εταιρία και ο Όμιλος αφορούν σε:  
 
 κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών, 
 κίνδυνο επιτοκίων,  
 κίνδυνο από τις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς εμπορευμάτων και εξάρτησης για την 

προμήθεια των εμπορευμάτων 
 πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας 
 κίνδυνος ασφάλισης 
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Η Διοίκηση του Ομίλου, στοχεύει στον περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης των 
κινδύνων αυτών στα οικονομικά αποτελέσματά της και προσαρμόζεται διαρκώς στις νέες 
καταστάσεις, έτσι ώστε να διατηρήσει ανεπηρέαστες τις δραστηριότητές της. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αφορά στην σχέση ευρώ και άλλων νομισμάτων που σχετίζονται με τις 
πωλήσεις και αγορές της Εταιρίας και των Θυγατρικών εταιρειών. 
 
Ο Όμιλος πραγματοποιεί πολύ σημαντικό μέρος των εισαγωγών του με προέλευση τη Κίνα – Hong 
Kong οι οποίες τιμολογούνται σε δολάριο Αμερικής (USD). Το Α’ Εξάμηνο του 2020 οι αγορές σε 
δολάρια αντιστοιχούσαν στο 78% των συνολικών αγορών έναντι 73% των αγορών της 
αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Η αξία των εισαγωγών σε δολάρια (USD) είναι μειωμένη 
κατά  9,28% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 
 
Ο Όμιλος στο Α’ Εξάμηνο του 2020 δεν χρησιμοποίησε χρηματοοικονομικά προϊόντα για την 
μείωση της έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από τις αγορές. 
 
Κίνδυνος επιτοκίων  
Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των 
επιτοκίων, δεδομένου του ελάχιστου δανεισμού της Εταιρίας με 30/6/2020.  
 
Κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των τιμών αγοράς εμπορευμάτων και εξάρτησης για την προμήθεια 
εμπορευμάτων 
Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών που διαθέτει η Εταιρία και ο Όμιλος έχουν 
προέλευση την Κίνα, τυχόν μεταβολή των εμπορικών σχέσεων της Κίνας με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή μεταβολή ισοτιμίας του Γουάν Κίνας σε σχέση με το USD, στο οποίο τιμολογείται το 
μεγαλύτερο μέρος των αγορών του Ομίλου, είναι δυνατόν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, κατά 
περίπτωση, αφενός την τροφοδοσία των πελατών και τις πωλήσεις του Ομίλου, αφετέρου το 
Κόστος Πωληθέντων και την Κερδοφορία. 
 
Η Εταιρία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τα οικονομικά δεδομένα της κινεζικής αγοράς παιχνιδιών 
διατηρώντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές της. Επίσης, παρακολουθεί εκθέσεις στην 
Κίνα στοχεύοντας στην διαμόρφωση λίστας προμηθευτών που θα μπορούσαν να την 
εξυπηρετήσουν. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας 
Αφορά στον κίνδυνο που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρία και ο Όμιλος αν ένας πελάτης δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο Όμιλος και η  Εταιρία  προκειμένου να μειώσουν 
τον πιστωτικό τους κίνδυνο, εφαρμόζουν ορθολογική πιστωτική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη 
στοιχεία της αγοράς, που συλλέγουν από τράπεζες πληροφοριών για τη πιστοληπτική ικανότητα 
των πελατών τους. Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας προέρχονται κυρίως από χονδρικές 
πωλήσεις, ενώ σημαντικό μέρος των απαιτήσεων προέρχεται από μεγάλους πελάτες. Η 
χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τον Όμιλο και την 
Εταιρία ελέγχοντας το μέγεθος της παροχής πιστώσεων, καθώς και τα πιστωτικά όρια του κάθε 
λογαριασμού. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επί πλέον εξασφάλιση και εγγυήσεις.  
 
Λόγω του μεγέθους του συναλλακτικού κυκλώματος της Εταιρίας σε επίπεδο Ομίλου, ο όποιος 
πιστωτικός κίνδυνος για τον Όμιλο αφορά επί του παρόντος κυρίως στην Εταιρία. 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας εντοπίζεται στο ενδεχόμενο ο Όμιλος να περιέλθει σε θέση που δεν θα 
του επιτρέψει να εκπληρώσει τις χρηματικές του υποχρεώσεις. Όπως προκύπτει από τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τόσο σε επίπεδο Εταιρίας όσο και σε επίπεδο Ομίλου ο κίνδυνος 
ρευστότητας είναι απόλυτα ελεγχόμενος (βλέπε δείκτη κεφαλαίου κίνησης)  
 
ΟΜΙΛΟΣ                                                             30.06.2020      30.06.2019          
Δείκτης Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις          1036,4%  495,9% 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ                                                             30.06.2020       30.06.2019 
Δείκτης Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις          1020,3%  490,8% 
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Όσον αφορά στον κίνδυνο ταμειακών ροών σημειώνεται ότι η Εταιρία και οι θυγατρικές είναι 
κατάλληλα προστατευμένες, γεγονός που οφείλεται: α) στην υψηλή πιστοληπτική ικανότητα που 
έχουν από τους τραπεζικούς οργανισμούς, β) στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της 
Εταιρίας, των οποίων η εμφανιζόμενη αξία στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, δεν αποκλίνει 
από την εύλογη αξία αυτών γ) στη διαφύλαξη των ρευστών διαθεσίμων σε τράπεζες με καλή 
αξιολόγηση από διεθνείς οίκους και δ) στην τοποθέτηση των διαθεσίμων προς επένδυση σε 
εμπορεύσιμους τίτλους. 
 
Λόγω της εποχικότητας που παρουσιάζεται στη κατηγορία των προϊόντων του Ομίλου, απαιτείται 
ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς πιθανή αδυναμία ενδέχεται να επιβαρύνει με 
επιπλέον χρηματοοικονομικά έξοδα τα αποτελέσματά του. Ο Όμιλος διαθέτει επαρκείς γραμμές 
χρηματοδότησης από Τραπεζικούς οργανισμούς. 
 
Κίνδυνος Ασφάλισης 
Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων του Ομίλου προωθείται από την 
αποθήκη της AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. προς τους πελάτες 
της Εταιρίας και των θυγατρικών, η Εταιρία θα πρέπει να διασφαλίζεται από την έκθεση της σε 
κίνδυνο αντισυμβαλλομένου από την ασφάλιση των προϊόντων της. 
 
Προς τούτο η Εταιρία προβαίνει σε ασφάλιση των εγκαταστάσεων της από κοινοπραξία 
ασφαλιστικών εταιριών, γεγονός που της προσδίδει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους 
κύριους κινδύνους. 
Οι θυγατρικές της Ρουμανίας και Κύπρου δεν διαθέτουν δική τους αποθήκη και η διακίνηση των 
εμπορευμάτων πραγματοποιείται μέσω των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της μητρικής εταιρίας  
 
Λοιποί Κίνδυνοι 
Η ζήτηση των προϊόντων που διαθέτει η Εταιρία επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες όπως η 
οικονομική αβεβαιότητα, η μείωση της κατανάλωσης και η προτίμηση των καταναλωτών σε 
προϊόντα με χαμηλή τιμή πώλησης. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της Εταιρίας έχει προβεί σε 
επιλογή ποιοτικών προϊόντων με χαμηλή λιανική τιμή, που είναι ελκυστικά στους καταναλωτές.  
Η Εταιρία προβαίνει σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις – επενδύσεις (κυρίως ομόλογα) αφού 
πρώτα εκτιμήσει τις σχετικές αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους. 
 
 
Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ  2020 
Οι πρώτοι μήνες του 2020  παρουσίασαν σημαντική βελτίωση των πωλήσεων σε ενοποιημένη 
βάση περίπου 15% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, τάση που ανεκόπη από τα 
μέσα Μαρτίου 2020.  
 
Η θωράκιση της ρευστότητας και η επίτευξη κερδοφόρων αποτελεσμάτων σε μία αδιαμφισβήτητα 
απρόβλεπτη χρονιά εξακολουθεί να αποτελεί βασική επιδίωξη της Διοίκησης 
 
Ο Όμιλος συνεχίζει και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους Social Media, Merchandising & Ενέργειες 
Προώθησης για την ανάπτυξη των προϊόντων μας. 
 
Ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στη δυναμική ανάπτυξη των πελατών μας μέσω του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, υλοποιώντας κοινές προωθητικές ενέργειες. 
 
Εφόσον οι συνθήκες στην αγορά δεν επιδεινωθούν περαιτέρω λόγω του COVID-19, τα οικονομικά 
μεγέθη του Β εξαμήνου 2020  αναμένονται βελτιωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα του Α 
εξαμήνου. 
 
Η συνεισφορά των οικονομικών μεγεθών των θυγατρικών στα συνολικά οικονομικά μεγέθη του 
Ομίλου,  εκτιμάται ότι θα είναι θετική, με την επίδραση του COVID-19 να είναι περιορισμένη και 
σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα της μητρικής. 
 
Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, οι ενέργειες της Διοίκησης του Ομίλου θα συνεχίσουν να 
στοχεύουν διττά: Αφ’ ενός στη μέριμνα για ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των 
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πελατών της κι αφ’ ετέρου στη στρατηγική αύξηση μεριδίων αγοράς, μέσω συνεχούς αναζήτησης 
επιχειρηματικών ευκαιριών σε προϊόντα υψηλής ζήτησης. 
 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 : ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η πανδημία του COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την οικονομική και επιχειρηματική 
δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο. 
 
Ο Όμιλος παρακολουθεί προσεκτικά τα νέα δεδομένα, προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις νέες 
τάσεις κατανάλωσης και να αντιμετωπίζει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τις πρωτοφανείς 
προκλήσεις που προκύπτουν εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. Ασφαλείς εκτιμήσεις από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας σε μακροοικονομικό επίπεδο και στην κατανάλωση δεν είναι εφικτές, 
δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. 
 
Η συνολική επίπτωση στα μεγέθη του Ομίλου θα εξαρτηθεί από τον βαθμό εξάπλωσης και την 
διάρκεια της πανδημίας, αλλά και από τις γενικότερες συνθήκες που θα έχουν δημιουργηθεί στο 
σύνολο της οικονομίας. Η αρχική εκτίμηση της Διοίκησης για την αρνητική επίδραση στις πωλήσεις 
ανερχόταν σε επίπεδο περίπου -30% σε ετήσια βάση σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά μεγέθη.  
Εν όψει του δεύτερου κύματος της πανδημίας του COVID-19, δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε 
εκτίμηση του κύκλου εργασιών την δεδομένη χρονική στιγμή.  
 
Η Διοίκηση παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα, πιστεύει ότι η Εταιρία βρίσκεται σε θέση ν’ 
ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της κρίσης για τους εξής λόγους: 
 
 Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα στις 31.8.2020 με τα διαθέσιμα και τις επενδύσεις 

σε ομόλογα να ανέρχονται σε περίπου € 15.960 χιλ.  
 Ο Όμιλος είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις υποχρεώσεις του αφού ο δείκτης της 

Πραγματικής Ρευστότητας (acid ratio) παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα (31.12.2018: 4,0 
31.12.2019 : 4,6 και 30.06.2020 : 8,6. Στις 31.12.2019 το κεφάλαιο κίνησης ήταν € 24,6 
εκ. για την Εταιρία και € 26 εκ. για τον Όμιλο, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη στις 30.06.2020 
ήταν € 24,8 εκ. για την Εταιρία και € 26,5 εκ. για τον Όμιλο. 

• Δεν υφίσταται Τραπεζικός Δανεισμός. 
 Υφίστανται διαθέσιμα τραπεζικά πιστωτικά όρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε 

περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. 
 Δεν υφίσταται στη παρούσα χρονική στιγμή κανένα θέμα επισφάλειας που να έχει 

υποπέσει σε γνώση της Διοίκησης. 
• Η Εταιρία διαθέτει Στρατηγικούς Συνεργάτες/ Προμηθευτές με παγκόσμια εμβέλεια. 
 Η κρίση στην Κίνα δεν έχει  επηρεάσει τον εφοδιασμό της Εταιρίας και του Ομίλου, ούτε 

αναμένονται σημαντικά θέματα στον εφοδιασμό της Εταιρίας για τα εμπορεύματα από τα 
εργοστάσια της  Κίνας. Τα αποθέματα της Εταιρίας ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
αγοράς και έχει σχηματισθεί η απαιτούμενη πρόβλεψη για απαξιωμένα και βραδείας 
κίνησης. 

 Οι δεσμοί της Εταιρίας με το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού της (Διοίκηση & 
Εργαζόμενοι) είναι ιδιαίτερα ισχυροί. 

 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 
 
Παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις η Διοίκηση της Εταιρίας έχει επιπροσθέτως επικεντρωθεί στα 
εξής κύρια σημεία: 
 
Ασφάλεια Εργαζομένων, Συνεργατών, Πελατών και συστημάτων Μηχανογράφησης. 
Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες, κατευθύνσεις και προτροπές των αρμοδίων Αρχών και των 
ειδικών, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και όσων 
συνεργάζονται με τον Όμιλο.  
 
Εφοδιαστική Αλυσίδα. Γίνονται συνεχείς επαφές με τους Προμηθευτές και τους Στρατηγικούς 
Συνεργάτες για την ομαλή και έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών του Β’ εξαμήνου 2020 ώστε να 
διασφαλισθεί όσον το δυνατόν μεγαλύτερο επίπεδο ευελιξίας. 
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Συγκράτηση κόστους λειτουργίας. Έχει σχεδιαστεί πλάνο για τη μείωση του λειτουργικού 
κόστους της Εταιρίας. Η Εταιρία βάσει των Κωδικών Άσκησης Δραστηριότητας της (ΚΑΔ) εμπίπτει 
στις πληττόμενες από τον COVID-19 επιχειρήσεις και μπορεί, εάν και στο μέτρο που το κρίνει 
απαραίτητο, να κάνει χρήση των νόμιμων δυνατοτήτων που παρέχονται για την στήριξη των 
επιχειρήσεων, όπως αυτές που αναφέρονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που ισχύουν 
ή θα ισχύσουν στο μέλλον. 
 
 
Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Στην AS Company η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων αποτελούν βασικές αρχές που 
διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας και των Θυγατρικών της εταιρειών. Με βάση αυτές, 
χαράσσεται η πορεία του Ομίλου από την πρώτη μέρα λειτουργίας της και με βάση αυτές 
δημιουργεί τη στρατηγική της για το μέλλον. Οι αξίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε έναν 
Όμιλο που ασχολείται με το παιδί και τη ψυχαγωγία του.  
 
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα παιχνίδια της AS διαθέτουν εγγύηση ασφάλειας και ποιότητας 
για να προσφέρουν ξέγνοιαστες ώρες ψυχαγωγίας και χαράς σε παιδιά και γονείς. Το τμήμα 
Διασφάλισης Ποιότητας είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την τήρηση των προδιαγραφών 
ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με εξωτερικά διαπιστευμένα 
εργαστήρια ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τα οποία είναι διεθνώς  αναγνωρισμένα.  Το τμήμα 
εξυπηρέτησης καταναλωτών φροντίζει για την άμεση αντιμετώπιση όλων των αιτημάτων που 
λαμβάνει, πάντα με γνώμονα την οικογένεια και τις ανάγκες της γύρω από το παιδί και το παιχνίδι.  

Επιπλέον, η AS Company, μέσα από ένα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πραγματοποιεί 
δράσεις και πρωτοβουλίες για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, 
δημιούργησε την καμπάνια με τίτλο «Άσε κάτω την οθόνη» και hashtag #asekatotinothoni με 
σκοπό να αφυπνίσει τους γονείς στην ανάληψη ενός πιο ενεργού ρόλου, θέτοντας όρια ώστε να 
προστατεύσουν τα παιδιά από τον κίνδυνο του εθισμού στις οθόνες. Στο πλαίσιο της καμπάνιας η 
Εταιρία δωρίζει μέρος των εσόδων από την πώληση επιτραπέζιων παιχνιδιών για τη στήριξη 
φορέων που αντιμετωπίζουν προληπτικά αλλά και θεραπευτικά τις παθογένειες του διαδικτύου. 
Συγκεκριμένα στηρίζει, το έργο της ΜΚΟ «ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ», τη λειτουργία του εξειδικευμένου ιατρείου 
αποτοξίνωσης για παιδιά & εφήβους εθισμένα στις ηλεκτρονικές συσκευές, της παιδοψυχιατρικής 
μονάδας του Ιπποκρατείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και το πρόγραμμα Hackathon 
Athens της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού». 

Επιπλέον, ενθαρρύνει και προωθεί την εκπαίδευση μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι. 
Συγκεκριμένα, στηρίζει το πρότυπο κέντρο ειδικής διαπαιδαγώγησης «Χαρισματικά Παιδιά», 
προσφέροντας τα εκπαιδευτικά της παιχνίδια για την ενίσχυση της μεθόδου διδασκαλίας τους. 
Στόχος είναι η ανακάλυψη και η ανάπτυξη των χαρισμάτων του κάθε παιδιού, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα τις δεξιότητες στις οποίες το παιδί υπολείπεται.  

Τέλος, πραγματοποιεί μια σειρά προϊοντικών δωρεών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στηρίζοντας 
έμπρακτα φορείς και συλλόγους, όπως «το Χαμόγελο του Παιδιού», το «Make a Wish», καθώς και 
πολλούς τοπικούς φορείς, οι οποίοι μέσα από τις δράσεις τους στηρίζουν κυρίως παιδιά και 
οικογένειες.   
 
 
Στ. ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ  & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Η Εταιρία και οι θυγατρικές της, στις χώρες λειτουργίας τους, δε δραστηριοποιούνται στη 
μεταποίηση των προϊόντων που διακινούν. Επίσης, η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ομίλου 
είναι χαμηλής όχλησης. Επειδή πιστεύει ότι η ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση και η 
προστασία του οικοσυστήματος μας αφορά όλους, μεριμνά τα είδη που διαθέτει να είναι όσο 
γίνεται περισσότερα φιλικά προς το περιβάλλον.  
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Το 2020, έχει εντάξει στη γκάμα της τα προϊόντα της σειράς Play for future της Clementoni, από 
ανακυκλώσιμα  και ανακυκλωμένα υλικά, δείχνοντας τη δέσμευσή της για πιο υπεύθυνα και 
βιώσιμα προϊόντα .  
Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Ένα Παιδί Μετράει τα Άστρα» συλλέγει σε όλες τις 
εγκαταστάσεις της πλαστικά καπάκια, βοηθώντας να μειωθεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα 
αλλά παράλληλα στηρίζοντας και ομάδες ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. 
Σκοπός της είναι να συνδυάσει τους εταιρικούς της στόχους με την ευρύτερη συμβολή της στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, ανταποκρινόμενη συγχρόνως και στις ανάγκες των καταναλωτών.  Με σεβασμό 
και ευθύνη προς το περιβάλλον, δημιουργεί το δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον για το παιδί και την 
οικογένεια. 
  
Ζ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Ως συνδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις θυγατρικές και τις 
συγγενείς εταιρίες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη. Τα έσοδα και τα έξοδα, οι 
συναλλαγές με τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη για το διάστημα 1.1.2020 έως 
30.06.2020 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 30.06.2020 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Όμιλος 
 

Εταιρία 

 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019
α) Έσοδα 400.832 443.769 400.832 286.248 
β) Απαιτήσεις 380.135 166.264 380.135 164.513 
γ) Συναλλαγές και αμοιβές 
Διευθυντικών στελεχών και μελών 
Διοίκησης 588.101 638.763 540.646 591.899 
 
Τα Έσοδα και οι Απαιτήσεις της Εταιρίας αφορούν σε αγοραπωλησίες της μητρικής με την 
Θυγατρικές στη Κύπρο και Ρουμανία  που τελέστηκαν εντός του Α’ Εξαμήνου του 2020. 
 
Οι παροχές προς τα Διευθυντικά Στελέχη και τη Διοίκηση της Εταιρίας, αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρία 
Αμοιβές και Συναλλαγές Διευθυντικών 
Στελεχών 

 
30.06.2020 

 
30.06.2019 

 
30.06.2020 

 
30.06.2019 

Βραχυπρόθεσμες παροχές προς εργαζομένους     
Μισθοί 359.506 397.552 325.062 363.432 
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 66.838 75.522 62.827 71.778 
Σύνολο 426.344 473.074 387.889 435.210 

    
Αμοιβές και Συναλλαγές Μελών Δ.Σ.     
Βραχυπρόθεσμες παροχές     
Μισθοί 139.400 143.400 130.400 134.400 
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης & Χαρτόσημο 22.357 22.288 22.357 22.288 

Σύνολο 
 

161.757 
 

165.688 
 

152.757 
 

156.688 
    

 
 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε Διευθυντικά Στελέχη (και τις οικογένειές τους). 
Δεν υπήρχαν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεμένων με αυτήν 
προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση 
και τις επιδόσεις της Εταιρίας. 
 
Οι αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών και των εκτελεστικών μελών της Διοίκησης που 
καταβλήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο αφορούν στην παροχή υπηρεσιών εξηρτημένης 
εργασίας και εντολής προς την Εταιρία ενώ των μη εκτελεστικών μελών αμοιβές για την ιδιότητα 
τους ως μέλη Δ.Σ.  
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Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΕΣ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ άρθρο 50 παρ.2 Ν. 4548/2018  
 
Κατ’ εφαρμογή  των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 21.6.2019 και 
της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 6/3/2020, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, η Εταιρία έχει προβεί μέχρι την 15.9.2020 σε αγορά 31.306 μετοχών 
με μέση τιμή κτήσης € 1,81 . 
 
 
 
Θ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 
 
Από την 4.9.2020 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρίας ήταν διαπραγματεύσιμες στο 
Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των € 0,43 ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην 
επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,07 ανά μετοχή. Από την 
ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. διαμορφώθηκε σύμφωνα με 
τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό 26 απόφαση του 
Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου ήταν οι μέτοχοι που ήταν 
εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 7.9.2020 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων – 
record date). Η ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 
Παρασκευή, 11.09.2020  και η καταβολή πραγματοποιήθηκε  μέσω της Τράπεζας «Eurobank 
Ergasias A.E.».  
 
 
Η. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ («ΕΔΜΑ») 
 
Για την ανάλυση των αποδόσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, χρησιμοποιούνται «συγκρίσιμα» 
μεγέθη τα οποία υπολογίζονται με τη προσθήκη – αφαίρεση κονδυλίων που παρουσιάζονται στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
 
Δείκτης EBITDA 
 
O δείκτης αυτός προκύπτει από την αφαίρεση των εξόδων Διοίκησης, Διάθεσης και Έρευνας από 
το μικτό κέρδος πλέον των άλλων εσόδων. Στα λειτουργικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται οι 
αποσβέσεις που στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό. 
Ο δείκτης αυτός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ανάλυση της λειτουργικής απόδοσης της 
Εταιρίας και του Ομίλου. 
 
Η εξέλιξη του δείκτη τα αντίστοιχα εξάμηνα του 2017, 2018, 2019 & 2020 διαμορφώθηκαν ως 
ακολούθως: 
  30.06.2020 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2017 

EBIDTA 984.785 2.329.565 2.861.193 1.989.141 
% σε πωλήσεις 12,31% 21,46% 23,95% 16,93% 

 
 
Δείκτης Συντελεστή Μόχλευσης και Καθαρού Χρέους 
 
Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τη πρόσθεση των κονδυλίων Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις πλέον των Μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων από τον οποίο αφαιρούνται 
τα Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και των Βραχυπρόθεσμων επενδύσεων. Το αποτέλεσμα των 
κονδυλίων αυτών διαιρείται με τα Ίδια Κεφάλαια για να υπολογισθεί ο συντελεστής μόχλευσης. Ο 
Όμιλος χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο δείκτη για την αξιολόγηση της ρευστότητάς του. Μετά την 
εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις 
περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2019 και μετά. 
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Η εξέλιξη του δείκτη τα αντίστοιχα εξάμηνα του 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020 διαμορφώθηκε 
ως ακολούθως:  
 

  30.06.2020 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2016 
% Καθαρού Χρέους /Ίδια Κεφάλαια -49,99% -43,34% -39,86% -27,29% -23,95% 
Καθαρό Χρέος  -15.481.338 -12.688.629 -10.820.040 -6.571.748 -5.224.052 

 
 
Δείκτης  Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 
 
Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τη πρόσθεση των κονδυλίων Αποθεμάτων , Απαιτήσεων από 
Πελάτες και Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού αφαιρουμένων των Εμπορικών και Λοιπών 
Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο δείκτη για την 
αξιολόγηση της ρευστότητας του μη λαμβάνοντας υπόψη τα χρηματικά διαθέσιμα και τις 
επενδύσεις σε εύλογη αξία. 
 
 
 
 

AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. 
Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 
 
 
 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΑ Δ. ΚΟΥΦΟΥ 
 ΑΔΤ AN 233404 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού 

Ελεγκτή 

Προς τους Μετόχους της 
AS EMΠOPIKH - BIOMHXANIKH ETAIPIA H/Y KAI ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ A.E. 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική Εταιρική και Ενοποιημένη 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της AS EMΠOPIKH - BIOMHXANIKH ETAIPIA 
H/Y KAI ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ A.E. (η «Εταιρία») της 30 Ιουνίου 2020 και τις σχετικές 
συνοπτικές Εταιρικές και Ενοποιημένες Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, 
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που 
συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξάμηνης οικονομικής έκθεσης των άρθρων 5 και 5α 
του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής 
της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 
«Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε 
συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 
Επισκόπησης (Δ.Π.Α.Ε.) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η 
επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην 
υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και 
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από 
τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής, 
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και συνεπώς δε μας δίνει τη 
δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα 
τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 
συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 



 
 

   
 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα 
μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση της 30 Ιουνίου 2020 δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά».  

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξάμηνης Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 5 και 5α του Ν. 3556/2007, 
σε σχέση με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

 
 
 
 
 

Δημήτριος Τανός, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ΑΜ ΣΟΕΛ 42241 
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ΟΜΙΛΟΣ 
AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ 

ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ) ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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IV. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Α΄. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 
 

 
Ποσά σε ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημ. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό  
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
στοιχεία 7.1 4.895.508 5.058.562 4.887.974  5.049.801 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 112.507 125.659 108.049  119.012 
Δικαιώματα χρήσης μισθωμένων 
περιουσιακών στοιχείων 7.1 371.839 418.887 348.664  386.083 

Συμμετοχές σε θυγατρικές 7.2 0 0 550.000  550.000 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία  16.018 15.395 13.968  14.359 

5.395.872 5.618.503 5.908.655  6.119.255 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  
Αποθέματα 7.3 4.348.147 4.955.343 4.347.248  4.955.343 
Απαιτήσεις από πελάτες  7.4 8.532.943 9.740.465 8.291.180  9.303.253 
Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων  7.5 8.885.917 7.456.849 8.153.647  7.456.849 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 534.907 826.578 530.961  914.266 
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 7.6 6.978.345 8.843.176 6.205.541  7.312.542 

29.280.259 31.822.411 27.528.577  29.942.253 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.676.131 37.440.914 33.437.233  36.061.508 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ίδια Κεφάλαια 
Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 7.7 6.431.750 6.431.750 6.431.750  6.431.750 
Διαφορά  έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο 74.509 74.509 74.509  74.509 
Λοιπά Αποθεματικά 1.812.291 1.853.916 1.822.993  1.861.193 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 22.650.476 22.298.023 21.546.496  21.387.438 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων 
μητρικής Εταιρίας   30.969.026 30.658.198 29.875.747  29.754.891 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 30.969.026 30.658.198 29.875.747  29.754.891 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από μισθώσεις 283.544 322.786 264.914  302.031 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 156.886 245.370 156.886  245.370 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγου εξόδου 
από την υπηρεσία 335.248 321.634  335.248  321.634 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 106.320 96.397 106.320  96.397 
881.998 986.187 863.368  965.432 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Οφειλές προς προμηθευτές 1.045.732 3.525.488 963.761  3.253.218 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 644 0  0 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 99.380 105.148 92.879  91.263 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.679.995 2.165.249 1.641.478  1.996.704 

2.825.107 5.796.529 2.698.117  5.341.185 
Σύνολο Υποχρεώσεων 3.707.105 6.782.716 3.561.486  6.306.617 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   34.676.131 37.440.914 33.437.233  36.061.508 

 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 37 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων 
Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Β΄. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.01.2020 – 30.06.2020 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 
 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Σημ. 1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019 

1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019 

  
Κύκλος Εργασιών 7.8 7.999.359 10.857.908 7.579.460 10.552.253 
Κόστος πωλήσεων -4.086.991 -5.256.575 -4.061.695 -5.227.208 
Μικτά Κέρδη 3.912.368 5.601.333 3.517.765 5.325.045 

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 31.972 14.940 1.165 14.940 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.9 -999.045 -968.276 -892.881 -888.279 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 7.10 -1.869.156 -2.234.601 -1.786.392 -2.157.920 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 7.11 -91.355 -83.831 -91.355 -83.831 
Κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  984.785 2.329.565 748.302 2.209.955 

Αποσβέσεις  -268.908 -252.734 -255.481 -242.427 
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων  715.877 2.076.830 492.821 1.967.528 

Καθαρά Έξοδα χρημα/μικής λειτουργίας -290.790 362.824 -283.536 360.679 
Κέρδη προ φόρων  425.087 2.439.654 209.285 2.328.207 

Μείον: Φόροι 7.12 -72.634 -694.211 -50.228 -678.023 
Κέρδη μετά από φόρους (Α) 352.453 1.745.443 159.057 1.650.184 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από 
φόρους  (Β)  0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
μετά από φόρους (Α) + (Β)  352.453 1.745.443 159.057 1.650.184 

    
Κατανέμονται σε :  
 -Μετόχους Εταιρίας 9 352.453 1.745.443 159.057 1.650.184 

 
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - 
βασικά (σε €) 9 0,0269 0,1330 0,0121 0,1257 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 37 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων 
Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Γ΄. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 
 
 

 

Εταιρία Μετοχικό 
Κεφάλαιο   

Κεφάλαιο 
υπέρ το 

άρτιο 
Λοιπά 

Αποθεματικά 
Υπόλοιπο 

κερδών εις 
νέο 

Σύνολο 

Ίδια Κεφάλαια έναρξης περιόδου 
(1.01.2019) 7.350.571 74.509 1.726.623 18.682.462 27.834.165 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 0 0   1.650.184 1.650.184 

Μείωση και επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου -918.821 0 0 0 -918.821 
Ίδια Κεφάλαια λήξης περιόδου 
(30.06.2019) 6.431.750 74.509 1.726.623 20.332.646 28.565.528 

            
Ίδια Κεφάλαια έναρξης περιόδου 
(1.01.2020) 6.431.750 74.509 1.861.193 21.387.438 29.754.891 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 159.057 159.057 

Αγορές Ιδίων Μετοχών 0 0 -38.201 0 -38.201 
Ίδια Κεφάλαια λήξης περιόδου 
(30.06.2020) 6.431.750 74.509 1.822.992 21.546.496 29.875.747 

            

            

Όμιλος Μετοχικό 
Κεφάλαιο   

Κεφάλαιο 
υπέρ το 

άρτιο 
Λοιπά 

Αποθεματικά 
Υπόλοιπο 

κερδών εις 
νέο 

Σύνολο 

Ίδια Κεφάλαια έναρξης περιόδου 
(1.01.2019) 7.350.571 74.509 1.726.214 19.302.971 28.454.265 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 1.745.443 1.745.443 
Συναλλαγματικές Διαφορές & Λοιπά 
Αποθεματικά 0 0 -3.963 0 -3.963 

Μείωση και επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου -918.821 0 0 0 -918.821 
Ίδια Κεφάλαια λήξης περιόδου 
(30.06.2019) 6.431.750 74.509 1.722.252 21.048.414 29.276.925 

            
Ίδια Κεφάλαια έναρξης περιόδου 
(1.01.2020) 6.431.750 74.509 1.853.916 22.298.023 30.658.198 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 0 0 0 352.453 352.453 
Συναλλαγματικές Διαφορές & Λοιπά 
Αποθεματικά 0 0 -3.424 0 -3.424 

Αγορές Ιδίων Μετοχών 0 0 -38.201 0 -38.201 
Ίδια Κεφάλαια λήξης περιόδου 
(30.06.2020) 6.431.750 74.509 1.812.291 22.650.476 30.969.026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 37 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων 
Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Δ΄. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 24 έως 37 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ενδιάμεσων 
Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Σημ. 1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019 

1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες) 425.087 2.439.654 209.285  2.328.207 
Πλέον / μείον προσαρμογές για : 
Αποσβέσεις 268.908 252.734 255.481  242.427 
Προβλέψεις 23.538 -195.111 23.538  -195.111 
Συναλλαγματικές διαφορές -41.852 -3.963 -38.996  0 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 294.781 -236.507 325.588  -236.551 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.860 -2.852 0  0 
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης : 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 607.196 -26.831 608.095  -186.311 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.690.584 -1.454.806 1.404.666  -1.815.749 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -3.306.429 -1.659.579 -2.783.396  -1.499.182 
Μείον : 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -60.767 2.785 -48.993  0 
Καταβλημένοι φόροι -12.159 -2.148 -8.898  0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -105.252 -886.622 -53.629  -1.362.270 
  
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 7.1 -65.961 -91.580 -65.358  -91.883 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων 0 2.308 0  2.308 
(Αγορές) / Πωλήσεις χρεογράφων -1.787.898 -1.465.199 -1.086.435  -1.465.199 
Τόκοι εισπραχθέντες 178.036 134.988 172.122  134.965 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -1.675.823 -1.419.483 -979.671  -1.419.809 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Μείωση και επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου -38.201 0 -38.201  0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 392 0  392 
Εξοφλήσεις δανείων -644 -41.574 0  -41.574 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια) -44.912 -6.274 -35.501  0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -83.757 -47.456 -73.702  -41.182 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα 
 και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) -1.864.832 -2.353.562 -1.107.002  -2.823.261 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 7.9 8.843.176 8.392.027 7.312.542  7.743.872 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 7.9 6.978.345 6.038.466 6.205.541  4.920.611 
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Ε΄. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. είναι Ελληνική Ανώνυμη 
Εμπορική Εταιρία ιδρύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1990 (ΦΕΚ 4222/03.12.1990). Η Εταιρία είναι 
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, με ΑΡ. ΓΕΜΗ 057546304000 και Αριθμό Μητρώου 22949/06/Β/90/107. Η διαδικτυακή 
της διεύθυνση είναι www.ascompany.gr και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2020 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
στις 24 Σεπτεμβρίου 2020. 
 
Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρίας ανήρχετο την 30 Ιουνίου 2020 σε 67  άτομα και του Ομίλου 
σε 72 άτομα. 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας αφορά σε χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών. 
 
Η θυγατρική «AS COMPANY CYPRUS LTD» διέπεται και λειτουργεί υπό το Κυπριακό Δίκαιο, με τη 
μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Limited). Η θυγατρική Εταιρία ιδρύθηκε τον Μάιο του 
2016 με αρχικό κεφάλαιο € 150.000, το οποίο καλύφθηκε κατά 100% από τη μητρική Εταιρία, η 
οποία είναι και ο μοναδικός της μέτοχος.  
 
Η θυγατρική στη Ρουμανία με επωνυμία «AS KIDS TOYS S.R.L.», διέπεται και λειτουργεί υπό το 
Ρουμανικό Δίκαιο, με τη μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Limited). Το μετοχικό της 
κεφάλαιο ανέρχεται € 400.000 και έχει καλυφθεί κατά 100% από τη μητρική Εταιρία, η οποία είναι 
και ο μοναδικός της μέτοχος. 
 
 
2. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
 
Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (οι «Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις») έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 
Αναφορά». Οι Ενδιάμεσες αυτές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και γι’ αυτόν το λόγο 
θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, οι οποίες είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην διεύθυνση διαδικτύου www.ascompany.gr. 
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 
κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων, που με βάση τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. 
 
Για τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές κρίσεις από την 
πλευρά της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου και οι κύριες 
πηγές εκτίμησης της αβεβαιότητας είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των 
ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2019, εκτός από εκείνες που 
αφορούν στην υιοθέτηση των νέων Δ.Π.Χ.Α. που τέθηκαν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2020. 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές και μεθόδους που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που 
χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. αφού ληφθούν υπόψη τα πρότυπα και οι διερμηνείες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3Β κατωτέρω 
 
Τα ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ, εκτός αν ρητά 
αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3. Σημαντικές Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι 

3α. Γενικά  
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων επεξηγούνται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με 
συνέπεια τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στην προηγούμενη χρήση έτσι ώστε τα στοιχεία 
που παρουσιάζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις να είναι απολύτως συγκρίσιμα. 
 
Οι Λογιστικές Αρχές και οι Μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την 
Διοίκηση, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με 
εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 (όπως έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της 
Εταιρίας), αφού ληφθούν υπόψη τα πρότυπα και οι διερμηνείες που αναφέρονται κατωτέρω. 
 

3β. Επίδραση Νεοεκδοθέντων Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνειών 
 
Τα ακόλουθα νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες, όπως εκδόθηκαν από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board – IASB) και την 
Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS 
Interpretations Committee – IC) και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ισχύουν από την 
1 Ιανουαρίου 2020. 

Τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (σε ισχύ από την 1 
Ιανουαρίου 2020) 
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις σχετικά με τον ορισμό της 
επιχείρησης σε «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» του Δ.Π.Χ.Α. 3 με σκοπό να βοηθήσει τις οικονομικές 
οντότητες να καθορίσουν αν το σύνολο των αποκτώμενων δραστηριοτήτων και των στοιχείων του 
ενεργητικού συνιστούν επιχείρηση ή όχι. Αποσαφηνίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον ορισμό 
της επιχείρησης, καταργούν την αξιολόγηση για το εάν οι συμμετέχοντες στην αγορά δύνανται να 
αντικαταστήσουν τα στοιχεία που λείπουν, προσθέτουν οδηγίες για να βοηθήσουν τις οικονομικές 
οντότητες να αξιολογήσουν αν οι αποκτώμενες διαδικασίες θεωρούνται σημαντικές, περιορίζουν 
τους ορισμούς της επιχείρησης και των εκροών της και εισάγουν έναν προαιρετικό έλεγχο σχετικά 
με τη συγκέντρωση της εύλογης αξίας (fair value concentration test).  
 
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές ενδιάμεσες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
Τροποποιήσεις σε αναφορές σχετικά με το εννοιολογικό πλαίσιο των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020) 
Το Μάρτιο του 2018, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο. Το εν λόγω πλαίσιο αντικαθιστά την προηγουμένη μορφή η οποία εξεδόθη 
το 2010. Οι αναθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων εισήγαγαν ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, επικαιροποιημένους ορισμούς 
αναφορικά με τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τα κριτήρια αποαναγνώρισης, 
καθώς επίσης και διευκρινήσεις σχετικά με άλλα σημαντικά πεδία. 
  
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές ενδιάμεσες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
 
Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π. 8: Ορισμός της έννοιας του Ουσιώδους 
Μεγέθους (Material) (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020) 
  
Οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π 1 «Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων» και του 
Δ.Λ.Π 8 «Λογιστικές Αρχές και μέθοδοι, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» αποσκοπούν 
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στο να ευθυγραμμιστούν όλα τα πρότυπα με τον ορισμό του Ουσιώδους Μεγέθους και να 
αποσαφηνίσουν συγκεκριμένες πτυχές αυτού. Ο νέος ορισμός αναφέρει ότι «μια πληροφορία 
θεωρείται ουσιώδης αν η παράλειψή της, ανακρίβεια ή συγκάλυψή της αναμένεται να επηρεάσει 
τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης, 
βάσει των οποίων παράσχουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση για μια συγκεκριμένη οικονομική 
οντότητα». Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το ουσιώδες μέγεθος (materiality) θα εξαρτάται 
από τη φύση και το μέγεθος της πληροφορίας.  
 
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές ενδιάμεσες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
   
 Τροποποιήσεις των Δ.Π.Χ.Α 9, Δ.Λ.Π 39 και Δ.Π.Χ.Α 7:  “Αναμόρφωση επιτοκίων 
αναφοράς” 
 Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 
τροποποιήσεις στα πρότυπα Δ.Π.Χ.Α 9, Δ.Λ.Π 39 και Δ.Π.Χ.Α 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η 
πρώτη φάση των εργασιών του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των 
διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις 
αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε περιόδους που 
προηγούνται της αντικατάστασης ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό 
επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης 
του Δ.Π.Χ.Α 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του Δ.Λ.Π 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις 
εφαρμόσιμες σε υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται από την αναμόρφωση των 
επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κατά την περίοδο 
της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα 
εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Eπίσης, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο Δ.Π.Χ.Α 
7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω από την 
αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2020. Η δεύτερη φάση (σχέδιο προτύπου) επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν 
τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί 
από ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου  
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές Ενδιάμεσες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
 
 
Nεοεκδοθέντα Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους  
Τα παρακάτω νέα Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν υποχρεωτική εφαρμογή σε μεταγενέστερες 
περιόδους. 
Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α 16 «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον 
COVID-19» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιουνίου 2020) 
 Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των 
οικονομικών καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. 
Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των 
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις 
ενοικίου που προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει 
πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση 
επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 
16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
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 Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι 
ουσιαστικά ίδιο με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την 
αλλαγή,  

 Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την 
ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021,  

 Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης.  
Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π 1 «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή 
μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 
 Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε σχέδιο προτύπου για 
την αναβολή της ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής των τροποποιήσεων την 1η Ιανουαρίου 2023. 
Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του 
προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές 
υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις 
επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ δεν 
τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης 
ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των 
στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το 
δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία Εταιρία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους.  
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π 16  «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη 
χρήση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2022) 
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία Εταιρία να αφαιρέσει από το 
κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια 
προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η Εταιρία 
αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων.  
Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π 37  «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας 
σύμβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2022) 
 Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 
συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών 
που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού 
αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά 
απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, 
και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.  
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
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Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α 3  «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 
 Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 
Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά 
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια 
εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν 
σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει 
ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο Δ.Λ.Π 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης.  
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
 Ετήσιες βελτιώσεις σε Δ.Π.Χ.Α 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 
 Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δ.Π.Χ.Α 9 
«Χρηματοοικονομικά μέσα»: Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην 
αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά 
κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με 
την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν 
στην αξιολόγηση του 10%. Δ.Π.Χ.Α 16 «Μισθώσεις»: Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για 
πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο επεξηγηματικό 
παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά 
με τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης.  
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Δ.Λ.Π 28 
Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Πώληση ή εισφορά 
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του Εταιρίας ή της 
κοινοπραξίας του 
 Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του 
Δ.Π.Χ.Α 10 και εκείνες του Δ.Λ.Π 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των 
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του Εταιρίας ή της κοινοπραξίας 
του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται 
όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα 
μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που 
δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο 
του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, 
αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 
9 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)  
Τον Ιούνιο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για 
δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την1η 
Ιανουαρίου 2023. Συνέπεια αυτού, το ΣΔΛΠ προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης 
καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας 
ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
Δ.Π.Χ.Α 17, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021) 
Το Δ.Π.Χ.Α 17 δεν είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρίας  
 
 
4. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Παραδοχές στην Εφαρμογή Λογιστικών 

Πολιτικών 
Για τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οι σημαντικές παραδοχές που έχουν 
υιοθετηθεί από την Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών καθώς και οι εκτιμήσεις 
για τις πηγές κινδύνων είναι οι ίδιες με εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και εκτιμηθεί αντίστοιχα 
και στις δημοσιευμένες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις,  για τη χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2019. 
 
 
5. Λοιπές Πληροφορίες 

5.1 Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  
Για το Α’ Εξάμηνο 2020 συντάχθηκαν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες 
περιλαμβάνονται  τα οικονομικά στοιχεία των θυγατρικών Εταιριών «AS COMPANY CYPRUS LTD»  
και «AS KIDS TOYS S.R.L.».  
 
Η «AS COMPANY CYPRUS LTD» έχει  έδρα την Κύπρο, ποσοστό συμμετοχής 100%, ημερομηνία 
έναρξης ενοποίησης 05.05.2016 και μέθοδος ενοποίησης ολική. Η «AS KIDS TOYS S.R.L.» 
ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018  στην Ρουμανία, με έναρξη ενοποίησης από το  Β εξάμηνο του 
2018 και μέθοδος ενοποίησης ολική. 
 

5.2 Εποχικότητα δραστηριοτήτων 
Η ζήτηση εκ μέρους των πελατών μας για τα προϊόντα του Ομίλου υπόκεινται σε εποχιακές 
διακυμάνσεις .Το μεγαλύτερο μέρος των πελατών πραγματοποιεί τις πωλήσεις των προϊόντων που 
προμηθεύεται από την Εταιρία και τις θυγατρικές της την περίοδο των Χριστουγέννων για το λόγο 
αυτό οι εισπράξεις το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το 
αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο. 
 
 
6. Λειτουργικοί Τομείς 
Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους Λειτουργικούς Τομείς της Εταιρίας, που 
αναφέρονται ξεχωριστά στις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 
Οι Λειτουργικοί Τομείς έχουν ορισθεί με βάση τη διάρθρωση της Εταιρίας και του Ομίλου και 
αναφέρονται κυρίως στο διαχωρισμό της δραστηριότητας του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
και βάσει του ότι οι υπεύθυνοι για τη λήψη των Χρηματοοικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν 
τις Χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την Εταιρία και 
καθεμιά από τις θυγατρικές της εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.  
Τα υπεύθυνα όργανα για την λήψη και την παρακολούθηση των σχετικών αποφάσεων, είναι ο 
Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής. 
 
Ο κύκλος εργασιών από το εμπόριο παιχνιδιών για παιδιά, αναλύεται κατά γεωγραφική περιοχή ως 
ακολούθως:  

Όμιλος Εταιρία 

Περιγραφή λογαριασμού  1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019  

1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019 

Πωλήσεις εμπορευμάτων στο εσωτερικό  6.867.263 9.917.214 6.867.263  9.917.214 
Πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό  1.132.096 940.694 712.196 635.039 
ΣΥΝΟΛΟ 7.999.359 10.857.908 7.579.460 10.552.253 
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Οι πωλήσεις του εξωτερικού αντιπροσωπεύουν το 14,2% των συνολικών ενοποιημένων πωλήσεων 
για τη τρέχουσα περίοδο και 8,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2019 
 
 
7. Λοιπές Επεξηγηματικές Πληροφορίες 

7.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα 
χρήσης μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων 

 
Τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και του Ομίλου κατά 
την 30η Ιουνίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρία 
Περιγραφή λογαριασμού  30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
Γήπεδα - Οικόπεδα  1.947.228 1.947.228 1.947.228  1.947.228 
Κτίρια και τεχνικά έργα  2.741.753 2.896.308 2.741.753  2.896.308 
Μεταφορικά Μέσα  91.638 101.559 91.638  101.559 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  114.888 113.467 107.353 104.706 

4.895.508 5.058.562 4.887.974 5.049.801 
 
 
Οι επενδύσεις της Εταιρίας και του Ομίλου σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν στην περίοδο 1.01.2020 
έως 30.06.2020 σε € 65.358 και σε € 65.961 αντίστοιχα . Τα αντίστοιχα μεγέθη της περσινής  
περιόδου 1.01.2019 έως 30.06.2019 διαμορφώθηκαν για την Εταιρία σε  € 91.883 και για τον 
Όμιλο σε  € 91.580 
 

 
Τα δικαιώματα χρήσης μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 
30η Ιουνίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρία 
Περιγραφή λογαριασμού 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
Δικαιώματα χρήσης μισθωμένων ακινήτων 214.250 245.927 191.075 213.123 
Δικαιώματα χρήσης μισθωμένων αυτοκινήτων 157.589 172.960 157.589 172.960 

371.839 418.887 348.664 386.083 
 
 

    

Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
 

7.2 Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρίες 
Οι συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρίες της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2020 και 
την 31η Δεκεμβρίου 2019 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρία 
Περιγραφή λογαριασμού  30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
AS COMPANY CYPRUS LTD. 0 0 150.000  150.000 
AS KIDS TOYS S.R.L 0 0 400.000 400.000 

0 0 550.000 550.000 
 
 
H «AS COMPANY CYPRUS LTD»,  διέπεται και λειτουργεί υπό το Κυπριακό Δίκαιο, με τη μορφή 
Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Limited). Η θυγατρική Εταιρία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 με 
αρχικό κεφάλαιο € 150.000, το οποίο καλύφθηκε κατά 100% από τη μητρική Εταιρία. 
 
H «AS KIDS TOYS S.R.L.», διέπεται και λειτουργεί υπό το δίκαιο της Ρουμανίας, με τη μορφή 
Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Limited). Η θυγατρική Εταιρία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με 
αρχικό κεφάλαιο € 400.000, το οποίο καλύφθηκε κατά 100% από τη μητρική Εταιρία. 
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7.3 Αποθέματα 
Τα Αποθέματα της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 
2019 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρία 
Περιγραφή λογαριασμού 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
Εμπορεύματα 4.742.744 3.461.491 4.741.846 3.461.491 
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση 
αποθεμάτων -565.357 -665.697  -565.357 -665.697 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες Υλικά 
συσκευασίας 12.006 12.055  12.006 12.055 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 158.754 2.147.494 158.754 2.147.494 
4.348.147 4.955.343 4.347.248 4.955.343 

 
Οι σχηματισθείσες προβλέψεις υποτίμησης των αποθεμάτων ύψους € 565.357 καλύπτουν τα 
βραδείας κυκλοφορίας και χαμηλής εμπορευσιμότητας αποθέματα της Εταιρίας. Οι προκαταβολές 
για αγορές αποθεμάτων αφορούν σε παραγγελίες εισαγωγών από το εξωτερικό. 
 

7.4 Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι Απαιτήσεις από Πελάτες της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2020 και την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρία 
Περιγραφή λογαριασμού 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
Πελάτες 2.543.600 3.359.017 2.301.837 3.278.696 
Επιταγές εισπρακτέες 5.723.962 6.320.321 5.723.962 5.963.430 
Γραμμάτια εισπρακτέα 359.765 155.511 359.765 155.511 

8.627.326 9.834.849 8.385.563 9.397.637 
Μείον : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -94.384 -94.384 -94.384 -94.384 

8.532.943 9.740.465 8.291.180 9.303.253 
 
Οι σχηματισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 94.384 καλύπτουν όλες τις 
υπάρχουσες και αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες της Εταιρίας και του Ομίλου από τη μη είσπραξη 
επισφαλών απαιτήσεών τους. Από τον έλεγχο της αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας με βάση το 
IFRS 9 προέκυψε μικρό όφελος αλλά δεδομένων των ειδικών συνθηκών της αγοράς , το ποσό της 
πρόβλεψης παρέμεινε αμετάβλητο.  
 

7.5 Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
Οι Επενδύσεις στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30η 
Ιουνίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019, αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρία 
Περιγραφή λογαριασμού 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ 0 1.249 0 1.249 
Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού  1.341.978 1.298.740 1.341.978 1.298.740 
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξωτερικού  694.244 556.961 694.244 556.961 
Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού 7.067.421 5.365.698 6.335.151 5.365.698 
Αποτίμηση χρεογράφων  -217.726 234.201 -217.726 234.201 

8.885.917 7.456.849 8.153.647 7.456.849 
 
Η ζημία για την Εταιρία από την αποτίμηση των χρεογράφων ανήλθε κατά την 30.06.2020 σε € 
436.013 ποσό που επιβάρυνε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου και οι δεδουλευμένοι 
πιστωτικοί τόκοι σε € 58.677 

 
 

Ιεραρχία εύλογης αξίας 
Ο Όμιλος και η Εταιρία χρησιμοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη 
γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων:  
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• Επίπεδο 1: Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για 
χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές. 

• Επίπεδο 2: Παρατηρήσιμα δεδομένα για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και 
υποχρεώσεων πέραν των τιμών του επιπέδου 1, όπως τιμές διαπραγμάτευσης για παρόμοια 
προϊόντα, τιμές διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές ή λοιπά στοιχεία που είτε είναι 
παρατηρήσιμα ή μπορούν να υποστηριχθούν από παρατηρήσιμα στοιχεία (για παράδειγμα τιμές 
που προκύπτουν από παρατηρήσιμα δεδομένα), για σχεδόν τη συνολική διάρκεια του 
χρηματοοικονομικού μέσου. 

• Επίπεδο 3: Στοιχεία για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και υποχρεώσεων που δεν 
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα αγοράς (μη παρατηρήσιμα δεδομένα). Αν για τον 
υπολογισμό εύλογης αξίας χρησιμοποιούνται παρατηρήσιμα δεδομένα τα οποία απαιτούν 
σημαντικές προσαρμογές οι οποίες βασίζονται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα, τότε ο 
υπολογισμός ανήκει στο επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά μέσα, η αξία 
των οποίων προσδιορίζεται με μοντέλα αποτίμησης, προεξόφληση ταμειακών ροών και 
παρόμοιες τεχνικές, καθώς και προϊόντα για τα οποία ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας 
απαιτεί σημαντική κρίση ή εκτίμηση από την Διοίκηση.  

 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 
κατηγοριοποιούνται στο Επίπεδο 1. 
 

7.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 
30η Ιουνίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019 αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 

Όμιλος Εταιρία 
Περιγραφή λογαριασμού 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 
Ταμείο  5.964 4.589 5.964 4.551 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  6.972.381 8.838.587 6.199.576 7.307.991 
Σύνολο  6.978.345 8.843.176 6.205.541 7.312.542 

 
 
Η σύνθεση των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων ανά νόμισμα είναι η εξής: 
 

Όμιλος Εταιρία 
30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 

Περιγραφή λογαριασμού 5.772.523 7.654.392 5.095.022 6.313.636 
Ευρώ  1.205.823 1.188.785 1.110.519 998.906 
Λοιπά νομίσματα  6.978.345 8.843.176 6.205.541 7.312.542 

 

7.7 Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο   
Με την από 14.07.2020 απόφαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, 
αποφασίστηκε α)  η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 
918.821,40 και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 1 ( ένα ) λεπτό ανά 
μετοχή από  0,42 € σε 0,43 € με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού και υπολοίπου 
κερδών σε νέο , κατά το συνολικό ποσό των 131.260,21 ευρώ σύμφωνα με την διάταξη του 
άρθρου 27 του ν. 4646/2019. Μετά τα ανωτέρω  το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται 
πλέον σε € 5.644.188,60 διαιρούμενο σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας € 0,43 η καθεμία.  
 
Την 28.07.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 80266/28.07.2020 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία ενέκρινε την τροποποίηση του 
άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 
 
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε στη συνεδρίαση της 
30.07.2020 για α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με 
καταβολή μετρητών της μετόχους, ποσού € 0,07 ανά μετοχή β) την αύξηση του μετοχικού 
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κεφαλαίου της Εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κατά ένα ( 1 ) λεπτό ανά μετοχή από  
0,42 € σε 0,43 € με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού και υπολοίπου κερδών σε νέο. 
Η επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €918.821,40 
ολοκληρώθηκε εντός του Σεπτεμβρίου 2020. 
 

7.8 Κύκλος εργασιών 
Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2020 και την 30η Ιουνίου 
2019 αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρία 

Περιγραφή λογαριασμού 1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019  

1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019 

Πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρικής Ελλάδα  6.822.829 9.411.636 6.822.829 9.411.636 
Πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρικής εντός ΕΕ 1.031.743 800.160 611.844 494.505 
Πωλήσεις Εμπορευμάτων χοντρική τρίτες 
Χώρες 100.353 140.534  100.353 140.534 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων Λιανική Ελλάδα  44.400 505.064 44.400 505.064 
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου 
υλικού 34 514  34 514 

ΣΥΝΟΛΟ 7.999.359 10.857.908 7.579.460 10.552.253 
 
Οι πωλήσεις της AS COMPANY CYPRUS LTD και της AS KIDS S.R.L. προέρχονται κατά 100% από 
το κανάλι της χονδρικής και στον παραπάνω πίνακα έχουν συμπεριληφθεί της Πωλήσεις 
εμπορευμάτων της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών για παιδιά και ήταν αποκλειστικός 
διανομέας για τα εισαγόμενα παιδικά ενδύματα της γνωστής ιταλικής Εταιρίας IDEXE μέχρι της 
31/07/2019. 
 
Ο κύκλος εργασιών της λιανικής αντιπροσωπεύει το 0,6% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρίας 
έναντι 4,7% της προηγούμενης χρήσης. 
 
Οι θυγατρικές στην Κύπρο και στην Ρουμανία δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο 
παιχνιδιών για παιδιά. 
 
 

7.9 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2020 και την 
30η Ιουνίου 2019 αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρία 

Περιγραφή λογαριασμού 1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019  

1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  575.494 529.478 525.185 492.217 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων  252.642 197.288 206.270 166.799 
Παροχές τρίτων  65.248 78.351 65.162 75.231 
Φόροι- τέλη  10.138 12.482 10.138 12.482 
Διάφορα έξοδα  113.511 114.752 104.114 105.626 
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως  4.835 4.622 4.835 4.622 
Λοιπά Έσοδα – Έξοδα -22.823 31.303 -22.823 31.303 

999.045 968.276 892.881 888.279 
      
 
      

7.10 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
Τα Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2020 και την 
30η Ιουνίου 2019 αναλύεται ως ακολούθως: 
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Όμιλος Εταιρία 

Περιγραφή λογαριασμού 1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019  

1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  927.671 1.069.080 873.693 1.026.793 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων  301.160 391.251 278.292 382.360 
Παροχές τρίτων  90.946 145.685 89.831 145.685 
Φόροι - τέλη  25.563 33.122 25.563 33.122 
Διάφορα έξοδα  515.772 673.762 510.969 648.258 
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως  8.044 13.752 8.044 13.752 
Λοιπά  έσοδα - έξοδα  0 -92.050 0 -92.050 

1.869.156 2.234.601 1.786.392 2.157.920 
      

7.11 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 
Τα Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2020 και την 
30η Ιουνίου 2019 αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρία 

Περιγραφή λογαριασμού 1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019  

1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  79.886 73.875 79.886 73.875 
Παροχές τρίτων  2.791 2.074 2.791 2.074 
Φόροι - τέλη  0 8 0 8 
Διάφορα έξοδα  7.943 6.822 7.943 6.822 
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως  735 1.051 735 1.051 

91.355 83.831 91.355 83.831 
 

7.12 Φόροι 
Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2020 και 
την 30η Ιουνίου 2019 αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Όμιλος Εταιρία 

Περιγραφή λογαριασμού 1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019  

1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019 

Τρέχων φόρος περιόδου  161.118 584.167 138.712 567.979 
Διαφορά φόρου εισοδήματος προηγ. Χρήσης  0 20.734 0 20.734 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος  
αναγνωρισμένοι στο αποτέλεσμα  -88.484 89.310  -88.484 89.310 

72.634 694.211 50.228 678.023 
 
Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 24%, ενώ 
αντίστοιχα στην συγκριτική περίοδο σε 29% κυρίως λόγω της αλλαγής φορολογικού συντελεστή. 
 
Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών 
προσώπων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 24 % ( αντίστοιχα ο συντελεστής στη περσινή χρήση 
ανερχόταν σε 28% )  ενώ οι φορολογικοί συντελεστές στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο 
Όμιλος κυμαίνονται από 12,5% έως και 16,0%. 
 
Η Εταιρία έχει λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη από τον 
ορκωτό ελεγκτή της για κάθε χρήση από το 2011 έως και το 2018 σύμφωνα με την Ελληνική 
φορολογική νομοθεσία (2011-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και 
2014-2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Η Εταιρία δεν αναμένει 
να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο ελέγχου των Ελληνικών 
φορολογικών αρχών για τις χρήσεις 2014 έως 2019. Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης 
κινδύνου, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να επιλέξουν την Εταιρία για φορολογικό  
έλεγχο στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν σε εταιρίες που έλαβαν πιστοποιητικά 
φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι 
Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των 
χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση του πιστοποιητικού 
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φορολογικής συμμόρφωσης. Η Εταιρία δεν έχει λάβει καμία εντολή ελέγχου από τις φορολογικές 
αρχές για τις χρήσεις 2014 έως 2019 
 
Σημειώνεται ότι την 31.12.2019 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31.12.2013 σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 άρθρου 36 Ν.4174/2013. 
 
Για τη χρήση 2019, ο φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη και η Διοίκηση δεν αναμένει 
ουσιαστική μεταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων της χρήσης αυτής. Ο έλεγχος προβλέπεται 
να ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου αυτής. 
Κατά την ολοκλήρωση αυτού του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να 
προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται 
στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 
 
Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις για τυχόν επιπρόσθετους φόρους που θα προκύψουν από 
μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους στο βαθμό που η υποχρέωση αυτή είναι πιθανή και μπορεί 
να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις του Ομίλου έχουν ως εξής: 
 
Εταιρία      Έδρα    Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
AS COMPANY A.E.    Ελλάδα     2019 
AS COMPANY CYPRUS LTD.   Κύπρος     2016 – 2019 
AS KIDS TOYS SRL    Ρουμανία    2018 - 2019 
 
Εκτιμούμε ότι σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου των θυγατρικών στην Κύπρο και στη Ρουμανία, 
τυχόν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν, δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση 
στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  
 
 
 
8. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 
(α) Οι δεσμεύσεις της Εταιρίας αφορούν σε εκδοθείσες από τράπεζες εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης συμβάσεων. 
Η θυγατρική AS KIDS TOYS S.R.L. σύναψε σύμβαση πίστωσης με την ALPHA BANK ROMANIA 
SA, υπό τους όρους που διέπουν του Ρουμάνικο Τραπεζικό Σύστημα. Η Εταιρία παρείχε 
εγγύηση υπέρ της θυγατρικής της, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής που εξέδωσε η ALPHA 
BANK AE, ύψους € 700.000 προς την ALPHA BANK ROMANIA SA. Μέχρι την ημερομηνία της 
δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δεν έχει γίνει χρήση της πίστωσης από 
την θυγατρική. 

 
(β) Την 30 Ιουνίου 2020  η Εταιρία και ο Όμιλος είχαν συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που 

αφορούσαν στην ενοικίαση μεταφορικών μέσων και κτιρίων.  
 
(γ) Υφίσταται από την Εταιρία εγγύηση και τριτεγγύηση ύψους € 1.000.000 υπέρ της θυγατρικής 

στη Κύπρο για χρηματοδότης του κεφαλαίου κίνησης εφόσον παραστεί ανάγκη.  
Η θυγατρική στη Κύπρο δεν έχει κάνει χρήση δανειακών κεφαλαίων εντός του 2020.  

 
(δ) Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και 

αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.  

 
Πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις. 
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9. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη  
 
Ως συνδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις θυγατρικές και τις 
συγγενείς εταιρίες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη. Τα έσοδα και τα έξοδα, οι 
συναλλαγές με τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη για το διάστημα 1.1.2020 έως 
30.06.2020 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 30.06.2020 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Όμιλος 
 

Εταιρία 

 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019
α) Έσοδα 400.832 443.769 400.832 286.248 
β) Απαιτήσεις 380.135 166.264 380.135 164.513 
γ) Συναλλαγές και αμοιβές 
Διευθυντικών στελεχών και μελών 
Διοίκησης 588.101 638.763 540.646 591.899 
 
 
Τα Έσοδα και οι Απαιτήσεις της Εταιρίας αφορούν σε αγοραπωλησίες της μητρικής με την 
Θυγατρικές στη Κύπρο και Ρουμανία  που τελέστηκαν εντός του Α’ Εξαμήνου του 2020. 
 
Οι παροχές προς τα Διευθυντικά Στελέχη και τη Διοίκηση της Εταιρίας, αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 

Όμιλος Εταιρία 
Αμοιβές και Συναλλαγές Διευθυντικών 
Στελεχών 

 
30.06.2020 

 
30.06.2019 

 
30.06.2020 

 
30.06.2019 

Βραχυπρόθεσμες παροχές προς εργαζομένους     
Μισθοί 359.506 397.552 325.062 363.432 
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 66.838 75.522 62.827 71.778 
Σύνολο 426.344 473.074 387.889 435.210 

    
Αμοιβές και Συναλλαγές Μελών Δ.Σ.     
Βραχυπρόθεσμες παροχές     
Μισθοί 139.400 143.400 130.400 134.400 
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης & Χαρτόσημο 22.357 22.288 22.357 22.288 

Σύνολο 
 

161.757 
 

165.688 
 

152.757 
 

156.688 
    

 
 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε Διευθυντικά Στελέχη (και τις οικογένειές τους). 
Δεν υπήρχαν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεμένων με αυτήν 
προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση 
και τις επιδόσεις της Εταιρίας. 
 
Οι αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών και των εκτελεστικών μελών της Διοίκησης που 
καταβλήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο αφορούν στην παροχή υπηρεσιών εξηρτημένης 
εργασίας και εντολής προς την Εταιρία ενώ των μη εκτελεστικών μελών αμοιβές για την ιδιότητα 
τους ως μέλη Δ.Σ.  
 
 
10. Κέρδη μετά από Φόρους ανά Μετοχή 
 
Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή της Εταιρίας προκύπτουν από τη διαίρεση των 
συγκεντρωτικών συνολικών εισοδημάτων της περιόδου μετά από φόρους, με το μέσο 
σταθμισμένο αριθμό των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου ως 
ακολούθως: 
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Κέρδη Μετά από φόρους ανά Μετοχή  1.01 έως 
30.06.2020 

1.01 έως 
30.06.2019 

Συγκεντρωτικά Σύνολα Έσοδα μετά από φόρους που 
αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής   159.057 1.650.183 

Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 13.113.960 13.126.000 
Βασικά κέρδη ανά μετοχή  0,0121 0,1257 

 
 
11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης 
Την 4.9.2020 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρίας ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με 
τη νέα ονομαστική αξία των € 0,43 ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή 
κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,07 ανά μετοχή. Από την ίδια 
ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον 
Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό. 26 απόφαση του Δ.Σ. 
του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου ήταν οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι 
στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 7.9.2020 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων – record date). Η 
ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η Παρασκευή, 11.09.2020 και 
η καταβολή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.».  
 
 
 
 
 
  

Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 
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