ACS ΓΙΔΘΝΔΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ AΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

EETT

Αξηζκόο Γ.Δ.ΜΗ:000904201000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ.:27890/04/Β/92/118(99)
Αζθιεπηνύ 25, 14568 Κξπνλέξη- Αηηηθήο
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ
από 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

A.M: 99-122
Δηδηθή & Γεληθή Άδεηα
Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ

(δημοζιεσόμενα βάζει ηοσ κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ηα ΔΛΠ)
Σα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μια γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ "ACS ΔΙΕΘΝΕΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ & ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΕΙ AΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ".
ςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπεία, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ εηαιπείαρ, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος οπκωηού ελεγκηή
λογιζηή.
Αξκόδηα Τπεξεζία: Γ.Δ.ΜΖ:ΔΒΔΑ-ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ

Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο: ηπιηαλνο Μ. Ξελάθεο (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 11541)
Διεγθηηθή εηαηξεία:ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ.Ο.Δ. (Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 125)
Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Με ζύκθσλε γλώκε

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: www.quest.gr , www.acscourier.gr
Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 22 Φεβξνπαξίνπ 2013
ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ (Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €)
31/12/2012
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα

1.922
147
15
424

5.563
21.211
28.830

13.423
14.026
29.956

373

3.398

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο

13.673

11.894

ύνολο Καθαρής Θέζης (α)

14.046

15.292

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύνολο σποτρεώζεων (β)
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β)

1.845
2.462
10.477
14.784
28.830

1.817
3.150
9.697
14.665
29.956

Aπαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

Φέζζαο Θεόδσξνο
Κνπηζνπξέιε Δπηπρία
Γεσξγαληδήο Απόζηνινο
Δθνξαθόπνπινο Γεκήηξηνο
Μπηηζάθνο Μάξθνο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €)
1/1 - 31/12/2012
1/1 - 31/12/2011
70.975
78.320
15.555
17.104

31/12/2011

1.495
126
15
420

ύνθεζη Γιοικηηικού σμβοσλίοσ:
Πξόεδξνο
Αληηπξόεδξνο
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Μέινο
Μέινο

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά Κέξδε/ (δεκίεο)
Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα

2.466
483

3.833
375

Κέξδε /(δεκίεο) πξν θόξωλ
Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (A)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Β)

2.949
1.779
-

4.208
2.735
-

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεωο
ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό Κεθάιαην

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ (Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €)
Έμμεζη Μέθοδορ
31/12/2012
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
Αύμεζε / (κείσζε) ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Μείνλ:
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Εηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή (κείωζε) / αύμεζε ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα ρξήζεωο (α) + (β) + (γ)
Τακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεωο

2.949

31/12/2011
4.208

600
33
(589)
101

784
257
(433)
76

4
3.121
(123)

5
5.092
(1.006)

(101)
(1.228)
4.767

(76)
(2.182)
6.724

(181)
23
584
11
437

(597)
3
451
(143)

(3.025)
(3.025)

(5.035)
(5.035)

2.179
13.523
15.702

1.546
11.978
13.523

κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)

1.779

2.735

Κέξδε /(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε € )

1,7790

0,2879

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ
θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ
3.066
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ (Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες €)

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεσο (1/1/2012 θαη 1/1/2011 αληίζηνηρα)
Κέξδε / (δεκίεο) ρξήζεσο κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεσο (31/12/2012 θαη 31/12/2011 αληίζηνηρα)

4.617

31/12/2012

31/12/2011

15.292
1.779
(3.025)
14.046

17.592
2.735
(5.035)
15.292

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ :
1. Οη επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ δελ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή
επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο (ρεηηθά παξαπέκπνπκε θαη ζηηο ζεκεηώζεηο
26 θαη 29 ηεο εηαηξείαο).
2. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2010 (Βιέπε εκ. 29)
3. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο αλεξρόηαλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη
31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ζε 400 θαη 419 άηνκα αληίζηνηρα.
4. Τα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο θαζώο θαη ηα ππόινηπα
ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα
ζπλδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην Δ.Λ.Π. 24, έρνπλ σο εμήο:
1/1 - 31/12/2012
i) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
505
ii) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
162
iii) Απαηηήζεηο από ζπλδεκέλα κέξε
52
iv) Υπνρξεώζεηο ζε ζπλδεκέλα κέξε
64
v) Σπλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο
829
vi) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
0
vii) Υπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
0
5. Οη πξνβιέςεηο ηεο εηαηξείαο αλαιύνληαη σο εμήο:
31/12/2012
31/12/2011
Πξνβιέςεηο ζρεηηθέο κε επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο
0
0
Πξνβιέςεηο ζρεηηθέο κε αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
850
850
Λνηπέο πξνβιέςεηο
14.079
12.487
Σν θνλδύιη ησλ ινηπώλ πξνβιέςεσλ αθνξά ζε πξνβιέςεηο ζρεηηθέο κε
επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη κε ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ
από ηελ ππεξεζία.
6. -ύκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθό λόκν Ν.4110 (23-1-2013) απμάλεηαη ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ
πνπ εδξεύνπλ ζηελ Ειιάδα από 20% ζε 26% γηα ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ από 1 Ιαλνπαξίνπ θαη κεηά. Η αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή
δελ είρε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαηά ζπλέπεηα δελ έρεη επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηνπ 2012. Καηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ, ε επίδξαζε από ηελ παξαπάλσ κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνύ
ζπληειεζηή ζα ήηαλ κηα αύμεζε ηεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαηά € 162.092,53.
- Δελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31/12/2012, πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ηεο Εηαηξείαο.
7. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκό ηεο εηαηξείαο
Quest Σπκκεηνρώλ A.E. κε έδξα ηελ Ειιάδα. Η Σπκκεηνρή ηεο ζην Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο Εηαηξείαο είλαη 99,68%
θαη ελζσκαηώλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.

Κξπνλέξη, 22 Φεβξνπαξίνπ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΡΙΑ
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