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Περιεχόµενα
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Ισολογισµός
Καταστάσεις µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Κατάσταση ταµιακών ροών
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1.Γενικές πληροφορίες
2.Κυριότερες λογιστικές αρχές
3.∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
4.Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως
5.Πληροφόρηση κατά τοµέα
6.Ενσώµατα πάγια
7.Άυλα περιουσιακά στοιχεία
8.Επενδύσεις σε θυγατρικές
9α.Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ανά κατηγορία
9β.Πιστοληπτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του
Ενεργητικού
10.∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
11.Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
12.Αποθέµατα
13.Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
14.Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
15.Μετοχικό κεφάλαιο
16.Λοιπά αποθεµατικά
17.∆ανεισµός
18.Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
19.Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
20.Έξοδα ανά κατηγορία
21.Παροχές σε εργαζοµένους
22.Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό
23.Φόρος εισοδήµατος
24.Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) καθαρά
25.Ανειληµµένες υποχρεώσεις
26.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
27.Οψιγενή γεγονότα
28.Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
29.Κέρδη ανά µετοχή
30.Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
31.Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της «A.C.S. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «A.C.S. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », της
εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών
πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι
λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων,
µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας, το
σχεδιασµό και τη διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και
περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο
ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών

3

A.C.S ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007
(Ποσά σε Ευρώ)

που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31
∆εκεµβρίου 2007, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµιακές της Ροές για τη
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Αθήνα , 14 Μαρτίου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541
ΣΟΛ α.ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
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Κατάσταση αποτελεσµάτων
Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

20

Μικτό Κέρδος

1/1/2007 έως
31/12/2007

1/1/2006 έως
31/12/2006

80.610.851

74.685.518

-64.865.706

-61.260.257

15.745.145

13.425.261

Έξοδα διάθεσης

20

-4.868.651

-4.711.709

Έξοδα διοίκησης

20

-7.116.918

-5.593.556

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)

24

-63.887

-84.118

3.695.689

3.035.878

405.037

7.029

4.100.726

3.042.907

-1.170.005

-1.698.010

2.930.722

1.344.896

0,15

0,10

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά

22

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

23

Καθαρά κέρδη χρήσεως από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους για τη χρήση
(εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)
Βασικά και µειωµένα

29

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Ισολογισµός
Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις

Σηµείωση

31/12/2007

31/12/2006

6
7
8
11
10
13

3.214.183
372.930
7.000
410.309
8.055
284.872

3.593.639
377.115
7.000
51.928
7.055
285.824

4.297.349

4.322.559

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα

12

433.177

484.740

Πελάτες

13

19.525.933

20.177.239

Λοιπές απαιτήσεις

13

731.043

894.325

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

14

2.411.549

590.160

23.101.702

22.146.464

27.399.051

26.469.023

Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο

15

13.373.085

13.373.085

Λοιπά αποθεµατικά

16

111.998

39.316

1.007.603

-1.850.436

14.492.686

11.561.964

Αδιανέµητα Κέρδη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία

17

0

196.486

18

808.270

574.861

Λοιπές υποχρεώσεις

19

232.072

303.533

1.040.342

1.074.879

2.727.428
8.048.404
900.556
189.635

2.725.013
8.289.080
354.857
2.463.228

11.866.023

13.832.178

Σύνολο υποχρεώσεων

12.906.365

14.907.057

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

27.399.051

26.469.022

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
∆άνεια

19
19
17

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Ποσά σε Ευρώ

Μετοχικό
κεφάλαιο
7.524.835
0

Λοιπά
αποθεµατικά
39.316
0

Αδιανέµητα
Κέρδη
-5.430.333
1.344.896

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
2.133.818
1.344.896

0

0

1.344.896

1.344.896

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου

8.083.250
-2.235.000
5.848.250

0
0
0

0
2.235.000
2.235.000

8.083.250
0
8.083.250

31 ∆εκεµβρίου 2006

13.373.085

39.316

-1.850.436

11.561.964

1 Ιανουαρίου 2007
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) που
αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια
κεφάλαια
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού
κέρδους χρήσεως

13.373.085

39.316

-1.850.436

11.561.965

0
0

72.682
0

-72.682
2.930.722

0
2.930.722

0

72.682

2.858.039

2.930.722

31 ∆εκεµβρίου 2007

13.373.085

111.998

1.007.603

14.492.686

1 Ιανουαρίου 2006
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού
κέρδους χρήσεως

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµιακών Ροών
01/01-31/12/2007

01/01-31/12/2006

4.100.727

3.042.907

1.208.139

1.181.154

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποµείωση παγίων

0

Πιστωτικοί τόκοι

-530.129

Μερίσµατα εισπραχθέντα
Κέρδη / ζηµίες από την πώληση παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-405.928

-5.005

0

628

-3.874

4.774.360

3.814.259

125.092

398.899

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

51.563

-15.729

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

663.011

-2.238.099

-664.579

-3.540.335

233.409

151.101

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-125.092

-398.899

Καταβεβληµένοι φόροι

-475.303

-14.152

4.582.461

-1.842.955

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείωση) / αύξηση προβλέψεων

0

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων παροχών προς το προσωπικό
(Μείον):

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

-832.319

-889.109

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

7.190

12.371

Μερίσµατα εισπραχθέντα

5.005

0

530.129

405.928

Τόκοι εισπραχθέντες
(Αγορές) / πωλήσεις θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-1.000

0

-290.994

-470.810

0

8.083.250

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

2.200.000

0

Αποπληρωµή δανεισµού

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

-4.670.078

-5.538.682

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-2.470.078

2.544.568

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

1.821.389

230.803

590.160

359.357

2.411.549

590.160

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία ιδρύθηκε στη χρήση 1993, και οι κυριότερες δραστηριότητες της είναι:
α) Η διεξαγωγή επιχειρήσεως ταχείας µεταφοράς COURIER εγγράφων, δεµάτων και µικροδεµάτων,
εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό µε κάθε µέσο δια ξηράς, θάλασσας και αέρος και η παροχή
συναφών διευκολύνσεων.
β) Η τυποποίηση και συσκευασία µικρών αντικειµένων.
γ) Η διεξαγωγή επιχειρήσεως µεταφοράς πάσης φύσεως και δια παντός µέσου.
δ) Οι επιχειρήσεις πρακτορεύσεων αυτοκινήτων και µεταφορικών εταιρειών, αεροπορικών εταιρειών, οι
ναυτικές πρακτορεύσεις και όλες οι συναφείς εργασίες ήτοι ναυλώσεις και εκµεταλλεύσεις αυτοκινήτων
και πλοίων, προµήθεια εφοδίων, εκτελωνισµοί εµπορευµάτων.
ε) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων και Ελληνικών οίκων και επιχειρήσεων συναφών µε τους
σκοπούς της εταιρείας και η συνεργασία µε αυτές µε οποιαδήποτε µορφή.
στ)Η οργάνωση εµπορικών επιχειρήσεων, εµπορικών εκθέσεων µελετών και κάθε είδους διαφηµίσεων.
ζ) Η εκµετάλλευση ξενοδοχειακών, τουριστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων εν γένει.
η) Το εµπόριο-επισκευές ασυρµατικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού.
θ) Η παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων ως υποπράκτορας εταιρείας νόµιµα
λειτουργούσας στην Ελλάδα κατέχοντας προς τούτο την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας από την
Τράπεζα της Ελλάδος.
ι) Η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, σεµιναρίων κ.λ.π. όπως ενδεικτικά σε θέµατα
µηχανογράφησης, λειτουργίας, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και η επιχείρηση εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων εν σχέση µε οιανδήποτε δραστηριότητα της εταιρείας.
ια) Η παροχή υπηρεσιών διαπραγµάτευσης (διαµεσολάβησης) για τη σύναψη πιστωτικών συµβάσεων
και χορήγησης πιστωτικών καρτών µεταξύ των υποδεικνυόµενων πελατών και της εκδότριας
συµβαλλόµενης τράπεζας ή πιστωτικού οργανισµού.
ιβ) Η διενέργεια, για λογαριασµό τρίτων επιτηδευµατιών, εισπράξεων δια παντός µέσου, αντίτιµου
εµπορικών συναλλαγών.
ιγ) Η παροχή πάσης φύσεως ταχυδροµικών υπηρεσιών.
ιδ) Η παροχή υπηρεσιών έκδοσης και πώλησης εισιτηρίων θεαµάτων.
ιε) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).
Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νοµό Αττικής, στην Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής και είναι µη
εισηγµένη στο χρηµατιστήριο Αθηνών.
Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας «ΙNFO QUEST A.E.B.E.» και περιλαµβάνεται στις
ενοποιηµένες καταστάσεις που συντάσσει ο όµιλος.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας στις 14 Φεβρουαρίου 2008

2.
2.1

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της «A.C.S. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που καλύπτουν τη χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου
2007), έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους , εκτός από την αποτίµηση
συγκεκριµένων στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης
της δραστηριότητάς της (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται παρακάτω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται.
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές
απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών
ενεργητικού και παθητικού και γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
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κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα
και έξοδα κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Αν και οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις
βέλτιστες γνώσεις της ∆ιοίκησης (της εταιρείας), τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να
διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές.

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων
προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις
προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε
την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007
∆ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο
∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου
Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της
παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και δεν έχουν επίπτωση στην
ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων της εταιρείας, ούτε στις γνωστοποιήσεις που
αφορούν τη φορολογία τους προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι πρόνοιες του συγκεκριµένου
προτύπου έχουν εφαρµοστεί στη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων.
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2007
∆ΕΕΧΠ 7 - Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωσης του ∆ΛΠ 29
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 29 σε µια περίοδο παρουσίασης
στην οποία µια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του λειτουργικού
νοµίσµατός της, εφόσον η οικονοµία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο.
∆εδοµένου ότι η εταιρεία δεν λειτουργεί σε µια υπερπληθωριστική οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν θα
επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της.
∆ΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2
Η διερµηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαµβάνουν την έκδοση συµµετοχικών τίτλων - όπου το
αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο τίµηµα είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που
εκδόθηκαν – προκειµένου να καθοριστεί εάν εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2. Η
διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή για την εταιρεία
∆ΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων
Η διερµηνεία απαιτεί, µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο,
πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύµβαση µε την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως
µεµονωµένο παράγωγο, όταν η οικονοµική οντότητα γίνεται αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στη
σύµβαση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.
∆ΕΕΧΠ 10 - Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και Αποµείωση
Η διερµηνεία απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται σε µια ενδιάµεση περίοδο, όσον
αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισµούς
µεταγενέστερων ηµεροµηνιών. Η διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
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Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008
∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων
Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο
οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε
το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας, που εξετάζονται τακτικά από το
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις, µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η εταιρεία θα εφαρµόσει το
∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009.
∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού
Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική
διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση, αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως
εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία
απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν.
Η εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009.
∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008
∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει το χειρισµό, όπου οι υπάλληλοι
µιας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν
ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς
τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας.
∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που
συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.
∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει το χειρισµό των εταιρειών που
χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες
που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.
∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο
σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από
την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η
διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων
µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πως η ύπαρξη ελαχίστου
απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη
µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου
κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον η εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για
τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή.
2.3
Μετατροπή ξένων νοµισµάτων
Η Εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται
σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά
την ηµέρα του Ισολογισµού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ
µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή
ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων.

11

A.C.S ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007
(Ποσά σε Ευρώ)
2.4
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µειωµένα µε τις
σωρευµένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της
χρήσεως που πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή και την
παραγωγική δυναµικότητα του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι αποσβέσεις των
άλλων στοιχείων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
-

Κτίρια σε ακίνητα τρίτων
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Με βάση τα έτη µίσθωσης
5-7 έτη
3-10 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη
αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή
πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις
διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης
και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
2.5

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισµικά προγράµµατα
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε
δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε
καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων
λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη που
προστίθεται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που
αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο κατά
τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (4 έτη ).
2.6
Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για
πιθανή ζηµία αποµειώσεως, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία
τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του, καταχωρείται στα
αποτελέσµατα χρήσεως. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό
µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία
πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας
αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς,
µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ,
αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να
πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο
τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιµήσει το
ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του,
τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το
περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που
λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν
υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισµού της εταιρείας και ως εκ
τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της
στοιχείων.
2.7 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο
απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης.
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α) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.
Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12
µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν
ενεργητικό. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις παρουσιάζονται στον Ισολογισµό στις κατηγορίες πελάτες και
λοιπές απαιτήσεις.

(β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης
Αποτελεσµάτων
Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται
για εµπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα.
Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό
αν κατέχονται για εµπορία ή αν αναµένεται να πωληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία
ισολογισµού. Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως τη λήξη τους. Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινοµούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται
στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε
12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού.
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή
που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό
στοιχείο. Οι επενδύσεις που αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµιακών ροών από τις
επενδύσεις λήγουν ή µεταβιβάζονται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και
ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.
Τα διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της
Κατάστασης Αποτελεσµάτων µετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.
Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές
της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω της
Κατάστασης Αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων την περίοδο που
προκύπτουν.
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα
αποθεµατικά επανεκτίµησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή αποµείωσης των διαθέσιµων προς
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας
µεταφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε
ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για ένα
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, η
εταιρεία προσδιορίζει τις εύλογες αξίες µε τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης
περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους
προεξόφλησης ταµιακών ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες
συνθήκες του εκδότη.
Η εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι
ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στη λογιστική του αξία. Για
µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση,
σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της µετοχής χαµηλότερα από το κόστος κτήσης
συνιστά ένδειξη αποµείωσης της αξίας. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση της αξίας, η συσσωρευµένη
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ζηµία που υπολογίζεται σαν η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας
µείον οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουµένως στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων, µεταφέρεται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων. Οι ζηµίες αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων δεν αναστρέφονται µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων.

2.8

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα (εµπορεύµατα και αναλώσιµα υλικά) αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους
κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου
σταθµικού κόστους. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων.

2.9

Εµπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει
µε την ονοµαστική αξία και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα
τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά
µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµιακών ροών, προεξοφλούµενων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης
καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.

2.10

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και
τους τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις µήνες
επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.

2.11

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών,
εµφανίζονται αφαιρετικά του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού
οφέλους.

2.12

∆ανεισµός

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του
δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωµα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.

2.13

Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα
απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε
µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα Αποτελέσµατα, εκτός του φόρου εκείνου,
που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήµατος της
περιόδου, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται
για όλες τις εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την
έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές
διαφορές. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία

14

A.C.S ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007
(Ποσά σε Ευρώ)
ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο
εισόδηµα, που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη το σηµαντικό σωρευµένο ύψος των φορολογικών
ζηµιών, θεώρησε ως µη ανακτήσιµες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές και ως εκ τούτου δεν
υπολόγισε αναβαλλόµενους φόρους.

2.14

Παροχές σε εργαζόµενους

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Τα προγράµµατα συνταξιοδότησης στα οποία συµµετέχει η εταιρεία χρηµατοδοτούνται µέσω πληρωµών
σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύµατα. Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων
παροχών.
Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών περιλαµβάνουν την καταβολή εισφορών σε Κρατικά Ταµεία
(π.χ. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των
εργοδοτικών εισφορών στα Ταµεία , µε αποτέλεσµα να µην ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση του
Οµίλου σε περίπτωση που το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους ασφαλιζόµενους.
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά και περιλαµβάνονται στα έξοδα προσωπικού.
Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι προγράµµατα συνταξιοδότησης µε βάση τα οποία
καταβάλλεται στον εργαζόµενο σύνταξη ανάλογα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας, την ηλικία και το µισθό.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της ανειληµµένης υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον τις µεταβολές που
προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος προϋπηρεσίας. Η
καθορισµένη παροχή υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά
δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της συσσωρευµένης υποχρέωσης,
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των
συµµετεχόντων στο πρόγραµµα.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι
µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων.
Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο
µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την
ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν
τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το
οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για
εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων
που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως
ενδεχόµενη υποχρέωση.

2.15

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης
Αξίας και εκπτώσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση
µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.
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(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου.
(γ) Μερίσµατα
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους.

2.16 Μισθώσεις
Οι µισθώσεις ενσώµατων πάγιων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις
ανταµοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των
µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα
κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα
σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα
καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στα δάνεια. Οι τόκοι καταχωρούνται στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να
υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα κατά την πραγµατοποίησή τους.

2.17 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο
σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσεως.

2.18 ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγµή κατά
την οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2.19 Συγκριτικά στοιχεία
Τα συγκριτικά στοιχεία του 2006 που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις διαφέρουν από
αυτά που είχαν δηµοσιευθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου
2006. Συγκεκριµένα έγινε αναµόρφωση του Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσεως 2006 και κονδύλιο
ύψους Ευρώ 152.527 από τις «Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις» µεταφέρθηκε στο λογαριασµό
«Λοιπές απαιτήσεις» για να καταστεί οµοειδές και συγκρίσιµο µε το αντίστοιχο κονδύλιο της χρήσεως
2007. ∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των
αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Ο εταιρεία ως µέλος του Οµίλου της «INFO QUEST A.E.B.E.» εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς),
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου
εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει
την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η οποία
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς
και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο
κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
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(α) Κίνδυνος αγοράς
Ο Όµιλος και η εταιρεία ως µέλος του, δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο
µέρος των συναλλαγών της εταιρείας διεξάγεται σε Ευρώ. Μέρος όµως των συναλλαγών του Οµίλου
και της εταιρείας γίνεται σε ∆ολάριο Αµερικής. Η γρήγορη πληρωµή των προµηθευτών αυτών µειώνει
σηµαντικά το συναλλαγµατικό κίνδυνο. Επίσης µικρό µέρος των βραχυχρόνιων δανείων συνάπτεται σε
Ελβετικά Φράγκα τα οποία µπορούν να µετατραπούν σε Ευρώ. Ο Όµιλος κατά πάγια τακτική, δεν
προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε
εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος και η εταιρεία ως µέλος του έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε
στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα.
Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και εποµένως ο εµπορικός κίνδυνος είναι
κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες µε
αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη ∆ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια
ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν
ζητούνται εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµιακά διαθέσιµα καθώς και
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.
Χρηµατοοικοονοµικές

31/12/2007
∆ανεισµός
Προµηθευτές και άλλες
υποχρεώσεις

31/12/2006
∆ανεισµός
Προµηθευτές και άλλες
υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις
<1 έτος
189.635

1-2 έτη

11.608.308
11.797.943

234.962
234.962

<1 έτος
2.463.228

1-2 έτη
196.486

11.510.471
13.973.699

107.056
303.542

2-5 έτη

39.277
39.277

2-5 έτη

Πάνω
από 5 έτη

834.183
834.183

Σύνολο
189.635
12.716.730
12.906.365

Πάνω
από 5 έτη
2.659.714

41.452
41.452

588.364
588.364

12.247.343
14.907.057

(δ) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων
Λόγω του ότι ο Όµιλος και η εταιρεία δεν έχουν στο ενεργητικό τους σηµαντικά έντοκα στοιχεία, τα
λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των
επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία
ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε
σταθερά. Ο Όµιλος και η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε
µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όµιλο και την εταιρεία σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε
σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όµιλο και την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας.

3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές
(χρηµατιστήρια) (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις
δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης.
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Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές
προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της
αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι
προσεγγίζει την πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
για σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία
των µελλοντικών ταµιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το
τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για τον Όµιλο και την εταιρεία, για τη χρήση παρόµοιων
χρηµατοπιστωτικών µέσων.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε τα ∆.Π.Χ.Π., απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την
υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και
υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της
διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για
τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω
εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών
καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα
ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα
ισχύοντα.

5. Πληροφόρηση κατά τοµέα
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς
1/1/2006 έως 31/12/2006 τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα ήταν τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα
Καθαρές πωλήσεις
Λειτουργικά κέρδη
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων

Πληροφορική
98.606
98.606

Τηλεπικοινωνίες
2.192.329
2.192.329

Ταχυδροµικές
δραστηριότητες
72.394.582
72.394.582

Σύνολο
74.685.518
74.685.518

5.381
0
5.381

21.458
311
21.769

3.009.039
6.718
3.015.757

3.035.878
7.029
3.042.907

Φόρος εισοδήµατος

-1.698.010

Καθαρό κέρδος

1.344.896

1/1/2006 έως 31/12/2006 λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα:
Ποσά σε Ευρώ
Aποσβέσεις ενσώµατων παγίων (Σηµ. 6)
Αποσβέσεις άυλων παγίων (Σηµ. 7)

Πληροφορική

Τηλεπικοινωνίες

Ταχυδροµικές
δραστηριότητες
1.089.565
91.589

Σύνολο
1.089.565
91.589

1/1/2007 έως 31/12/2007 τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα ήταν τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα
Καθαρές πωλήσεις
Λειτουργικά κέρδη
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Πληροφορική
106.665
106.665

Τηλεπικοινωνίες
1.081.450
1.081.450

Ταχυδροµικές
δραστηριότητες
79.422.736
79.422.736

Σύνολο
80.610.851
80.610.851

3.199
0

-242.827
-31.221

3.935.317
436.259

3.695.689
405.037
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Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος

3.199

-274.048

4.371.575

4.100.726
-1.170.005
2.930.722

1/1/2007 έως 31/12/2007 λοιπά στοιχεία ανά τοµέα που περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα:
Ποσά σε Ευρώ
Aποσβέσεις ενσώµατων παγίων (Σηµ. 6)
Αποσβέσεις άυλων παγίων (Σηµ. 7)

Πληροφορική

Τηλεπικοινωνίες

Ταχυδροµικές
δραστηριότητες
1.058.306
149.833

Σύνολο
1.058.306
149.833

Το σύνολο ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα πάγια ανά τοµέα στις 31/12/2006
ήταν τα ακόλουθα:
Ποσά σε Ευρώ
Eνεργητικό

Πληροφορική
34.947

Τηλεπικοινωνίες
776.975

Ταχυδροµικές
δραστηριότητες
25.657.100

Σύνολο
26.469.022

Υποχρεώσεις

19.682

437.584

14.449.792

14.907.057

Ίδια κεφάλαια

15.265

339.392

11.207.308

11.561.965

889.109

889.109

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα
πάγια (Σηµειώσεις 6 και 7)

Το σύνολο ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα πάγια ανά τοµέα στις 31/12/2007
ήταν τα ακόλουθα:
Ποσά σε Ευρώ
Eνεργητικό

Πληροφορική
36.255

Τηλεπικοινωνίες
367.577

Ταχυδροµικές
δραστηριότητες
26.995.219

Σύνολο
27.399.051

Υποχρεώσεις

17.078

173.148

12.716.139

12.906.365

Ίδια κεφάλαια

19.177

194.429

14.279.080

14.492.686

832.318

832.318

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα πάγια (Σηµειώσεις 6 και 7)

∆ευτερεύων τύπος απεικόνισης- γεωγραφικοί τοµείς
Πωλήσεις

Ποσά σε Ευρώ
Έλλαδα
Eυρωζώνη
Άλλες χώρες
Σύνολο

Επενδύσεις σε ενσώµατα
και άυλα πάγια

1/1/2006 έως
31/12/2006
73.921.136
725.469
38.913

31/12/2006
26.469.022
0
0

1/1/2006 έως
31/12/2006
889.109
0
0

74.685.518

26.469.022

889.109

Πωλήσεις

Ποσά σε Ευρώ
Έλλαδα
Eυρωζώνη
Άλλες χώρες
Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού

1/1/2007 έως
31/12/2007
79.660.528
891.941
58.382
80.610.851

19

Σύνολο ενεργητικού

31/12/2007
27.399.051
0
0
27.399.051

Επενδύσεις σε ενσώµατα
και άυλα πάγια

1/1/2007 έως
31/12/2007
832.318
0
0
832.318
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Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία
Ποσά σε Ευρώ

1/1/2006 έως
31/12/2006

1/1/2007 έως
31/12/2007

Έσοδα από υπηρεσίες
Λοιπά

80.165.510
445.341

73.918.143
767.375

Σύνολο

80.610.851

74.685.518

6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Μεταφορικά
µέσα &
µηχ/κός
εξοπλισµός

Ποσά σε Ευρώ

Έπιπλα και
εξαρτήµατα

Σύνολο

Κόστος
1 Ιανουαρίου 2006

351.210

10.800.089

11.151.300

Προσθήκες

228.237

316.621

544.859

Πωλήσεις/ διαγραφές

-21.416

-4.150

-25.565

31 ∆εκεµβρίου 2006

558.032

11.112.561

11.670.593

1 Ιανουαρίου 2007

558.032

11.112.561

11.670.593

Προσθήκες

100.339

586.329

686.669

Πωλήσεις/ διαγραφές

-1.234

-14.617

-15.851

31 ∆εκεµβρίου 2007

657.137

11.684.273

12.341.410

-285.309

-6.778.224

-7.063.533

Αποσβέσεις χρήσεως

-56.260

-1.033.306

-1.089.565

Πωλήσεις/ διαγραφές

19.000

57.144

76.144

31 ∆εκεµβρίου 2006

-322.568

-7.754.386

-8.076.954

1 Ιανουαρίου 2007

-322.568

-7.754.386

-8.076.954

Αποσβέσεις χρήσεως

-59.809

-998.498

-1.058.306

Πωλήσεις/ διαγραφές

1.234

6.800

8.033

31 ∆εκεµβρίου 2007

-381.143

-8.746.085

-9.127.228

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006

235.464

3.358.175

3.593.639

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

275.994

2.938.189

3.214.183

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2006
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Μισθωµένος µηχανολογικός εξοπλισµός που περιλαµβάνεται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2007

Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες χρηµατοδοτικές
µισθώσεις

31/12/2006

4.743.653

4.743.653

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

-3.540.198

-3.009.157

Καθαρή αναπόσβεστη αξία

1.203.454

1.734.495

Τα έσοδα από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2007

Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κέρδη/ (ζηµίες) από την πώληση
ενσώµατων πάγιων στοιχείων
Έσοδα από την πώληση ενσώµατων πάγιων
στοιχείων
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31/12/2006
15.851
-8.033

25.565
-76.144

-872

62.950

6.946

12.371
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ποσά σε Ευρώ
Λογισµικό
Κόστος
1 Ιανουαρίου 2006

510.560

Προσθήκες

344.250

Πωλήσεις/ διαγραφές

-59.800

31 ∆εκεµβρίου 2006

795.010

1 Ιανουαρίου 2007

795.010

Προσθήκες

145.650

Πωλήσεις/ διαγραφές

-392

31 ∆εκεµβρίου 2007

940.268

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2006

-327.031

Αποσβέσεις χρήσεως

-91.589

Πωλήσεις/ διαγραφές

724

31 ∆εκεµβρίου 2006

-417.895

1 Ιανουαρίου 2007

-417.896

Αποσβέσεις χρήσεως

-149.833

Πωλήσεις/ διαγραφές

392

31 ∆εκεµβρίου 2007

-567.338

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006

377.115

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

372.930

Τα έσοδα από την πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων αναλύονται ως εξής:

31/12/2007

Ποσά σε Ευρώ
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κέρδη/ (ζηµίες) από την πώληση άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Έσοδα από την πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων
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392
-392

59.800
-724

243

-59.076

243

0
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8. Επενδύσεις σε θυγατρικές
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

31/12/2007

31/12/2006

7.000
7.000

7.000
7.000

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές αφορούν την αξία κτήσεως συµµετοχής σε ποσοστό 100%
στη µη εισηγµένη σε Χρηµατιστήριο εταιρεία εξωτερικού «ACS COURIER SH pk».

9α. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ανά κατηγορία
31/12/2007
Λογιστικές Πρακτικές
Απαιτήσεις όπως στον Ισολογισµό
∆άνεια & απαιτήσεις
20.541.848
2.419.603
22.961.451

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις
Μετρητά και ισοδύναµα

Άλλες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις όπως στον Ισολογισµό
∆ανεισµός

189.635
189.635

31/12/2006
Λογιστικές Πρακτικές
Απαιτήσεις όπως στον Ισολογισµό
∆άνεια & απαιτήσεις
21.357.388
597.215
21.954.603

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις
Μετρητά και ισοδύναµα

Άλλες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις όπως στον Ισολογισµό
∆ανεισµός

2.659.714
2.659.714

9β. Πιστοληπτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων του Ενεργητικού
Πελάτες (αναφέρεται στους πελάτες που δεν είναι
ληξιπρόθεσµοι και ούτε αποµειωµένοι)
2007
Χωρίς αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας από
εξωτερική πηγή (εκτός Εταιρείας & Οµίλου)
Λιανική πώληση
Σύνολο
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19.525.933

20.177.239

19.525.933

20.177.239
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10. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2007

31/12/2006

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Προσθήκες

7.055
1.000

7.055
0

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

8.055

7.055

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

8.055

7.055

8.055

7.055

Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα
κατωτέρω:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2007

Μη εισηγµένοι τίτλοι:
Μετοχές – Εξωτερικού

8.055

7.055

8.055

7.055

31/12/2007

Ποσά σε Ευρώ
Τα διαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκφράζονται στα
κάτωθι νοµίσµατα:
Ευρώ
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31/12/2006

31/12/2006

8.055

7.055

8.055

7.055
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11. Aναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νόµιµο δικαίωµα να συµψηφιστούν οι
τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν
στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συµψηφιζόµενα ποσά είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2007

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

31/12/2006

656.374

1.048.635

1.066.683

1.100.563

410.309

51.928

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2007

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως

31/12/2006

51.928

1.380.930

Χρέωση κατάστασης αποτελεσµάτων (Σηµ. 23)

358.382

-1.329.002

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

410.309

51.928

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο
συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι παρακάτω:
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Επιταχυνόµενες
φορολογικές
αποσβέσεις

Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2006

Λοιπά

Σύνολο

1.974

580.439

582.413

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

46.760

419.462

466.223

31 ∆εκεµβρίου 2006

48.734

999.902

1.048.635

1 Ιανουαρίου 2007

48.734

999.902

1.048.635

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

39.901

-432.163

-392.262

31 ∆εκεµβρίου 2007

88.635

567.739

656.374

Προβλέψεις
απαιτήσεων
960.290

Φορολογικές
ζηµίες
867.410

Λοιπά
135.642

Σύνολο
1.963.342

-26.436
933.853

-867.410
0

31.068
166.710

-862.779
1.100.563

933.853

0

166.710

1.100.563

-69.238
864.615

0

35.358
202.068

-33.880
1.066.683

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2006
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου 2006
1 Ιανουαρίου 2007
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου 2007
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12. Αποθέµατα
Ποσά σε Ευρώ
Εµπορεύµατα
Λοιπά
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

31/12/2007
6.555
426.622
433.177

31/12/2006
18.347
466.393
484.740

31/12/2007
25.323.566
-5.797.632
19.525.933
1.015.915
20.541.849

31/12/2006
25.232.562
-5.055.322
20.177.239
1.180.148
21.357.388

284.872
20.256.976
20.541.849

285.824
21.071.564
21.357.388

13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ποσά σε Ευρώ
Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές απαιτήσεις πελατών
Προκαταβολές
Σύνολο
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

31/12/2007

31/12/2006

Πλήρως εξυπηρετούµενες απαιτήσεις από πελάτες
Ληξιπρόθεσµες µη αποµειωµένες απαιτήσεις από
πελάτες
Από 1-3 µήνες
Από 3-6 µήνες
Από 6-9 µήνες
Από 9-12 µήνες
Από 12 και πάνω µήνες

11.703.333
1.766.684
784.192
677.817
4.593.908
19.525.933

10.611.705
2.311.340
651.144
1.015.638
5.587.412
20.177.239

154.850
211.784
228.533
147.142
5.055.322
5.797.632

265.777
-23.044
390.234
139.695
4.282.660
5.055.322

Μεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης πελατών και άλλων απαιτήσεων
1/1/2007
Πρόβλεψη για αποµείωση πελατών
5.055.322
∆ιαγραφές Απαιτήσεων (-)
757.839
Αντιλογισµός µη χρησιµοποιηµένων προβλέψεων(-)
-15.529
31/12/2007
5.797.632

4.282.649
772.673

Αποµειωµένες απαιτήσεις από πελάτες
Από 1-3 µήνες
Από 3-6 µήνες
Από 6-9 µήνες
Από 9-12 µήνες
Από 12 και πάνω µήνες
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31/12/2006

31/12/2007
Οι Πελάτες και οι Λοιπές Απαιτήσεις εκφράζονται στα
παρακάτω νοµίσµατα:
Ευρώ

19.525.933
19.525.933

20.177.239
20.177.239

14. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2007

31/12/2006

∆ιαθέσιµα στο ταµείο

2.411.548

590.160

Σύνολο

2.411.548

590.160

Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν:

3,45%

15. Μετοχικό κεφάλαιο
Ποσά σε Ευρώ

Αριθµός
µετοχών

Κοινές
µετοχές

Υπέρ
το
άρτιο

Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ
1 Ιανουαρίου 2006
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
31 ∆εκεµβρίου 2006

7.450.000
11.547.500
0
18.997.500

7.450.000
8.083.250
-2.235.000
13.298.250

74.835
0
0
74.835

7.524.835
8.083.250
-2.235.000
13.373.085

1 Ιανουαρίου 2007
31 ∆εκεµβρίου 2007

18.997.500
18.997.500

13.298.250
13.298.250

74.835
74.835

13.373.085
13.373.085

16. Λοιπά αποθεµατικά
Ποσά σε Ευρώ

Τακτικό
αποθεµατικό
39.316
39.316

1 Ιανουαρίου 2006
31 ∆εκεµβρίου 2006

39.316
72.682
111.998

1 Ιανουαρίου 2007
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
31 ∆εκεµβρίου 2007
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17. ∆ανεισµός
Ποσά σε Ευρώ
Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

31/12/2007

31/12/2006

0
0

196.486
196.486

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

603
189.032
189.635

1.878.337
584.891
2.463.228

Σύνολο δανείων

189.635

2.659.714

Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων είναι οι εξής:

Ποσά σε Ευρώ
31/12/2007
Σύνολο δανείων

31/12/2006
Σύνολο δανείων

6 µήνες ή
λιγότερο

6-12 µήνες

Σύνολο

119.766
119.766

69.869
69.869

189.635
189.635

2.463.228
2.463.228

196.486
196.486

2.659.714
2.659.714

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Μεταξύ 1 και 2 ετών

31/12/2007
0
0

31/12/2006
196.486
196.486

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακάτω:

Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος)
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης

31/12/2007
%
0,00%
5,62%

31/12/2006
%
5,31%
5,45%

Οι λογιστικές και οι εύλογες αξίες των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:
31/12/2007
Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Σύνολο

Λογιστική Αξία
0
0
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Εύλογη Αξία
0
0

31/12/2006
Λογιστι
κή Αξία
196.486
196.486

Εύλογη
Αξία
0
0
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Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ελάχιστα µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Σύνολο
Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές
χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης

31/12/2007

31/12/2006

193.820
0
193.820

612.888
200.194
813.082

-4.787

-31.705

189.033

781.377

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Σύνολο

Το σύνολο δανεισµού εκφράζεται στα
παρακάτω νοµίσµατα:
Ευρώ

31/12/2007
189.032
0
189.032

31/12/2006
584.891
196.486
781.377

31/12/2007

31/12/2006

189.635
189.635

2.659.714
2.659.714

Οι ανοικτές γραµµές χρηµατοδότησης αναλύονται στα παρακάτω ποσά:
2007
Μεταβλητό Επιτόκιο
Λήξη σε ένα χρόνο
13.031.408

9.803.705

13.031.408

9.803.705
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18. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την

υπηρεσία
31/12/2007

Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

808.270
808.270
31/12/2007

Ποσά σε Ευρώ
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (Σηµ. 21):
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

31/12/2006
574.861
574.861
31/12/2006

233.409
233.409

194.688
194.688

31/12/2007
770.923
37.347
808.270

31/12/2006
626.108
-51.247
574.861

Συνταξιοδοτικές παροχές
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες)
Υποχρέωση στον ισολογισµό

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω:

31/12/2007

Ποσά σε Ευρώ
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν
στην περίοδο
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους
(Σηµ. 21)

31/12/2006

108.748

82.906

36.068

25.985

88.594

85.797

233.409

194.688

31/12/2007
574.861
0
233.409
808.270

31/12/2006
423.760
-43.587
194.688
574.861

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό:
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2007
4%
6%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
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31/12/2006
4%
6%
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19. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31/12/2007

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2006

Προµηθευτές

2.727.428

2.725.013

∆εδουλευµένα έξοδα

1.525.822

765.497

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη

1.515.401

1.249.154

Λοιπές υποχρεώσεις

5.239.253

6.577.962

11.007.904

11.317.626

Σύνολο

Ανάλυση υποχρεώσεων:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2007

31/12/2006

Μακροπρόθεσµες

232.072

303.533

Βραχυπρόθεσµες

10.775.832

11.014.093

Σύνολο

11.007.904

11.317.626
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20. Έξοδα ανά κατηγορία
1/1/2007 έως 31/12/2007
Ποσά σε Ευρώ
Παροχές σε εργαζοµένους
(περιέχεται η πρόβλεψη για
αποζηµίωση)
Κόστος αποθεµάτων
αναγνωρισµένο ως έξοδο

Σηµ

Κόστος
Πωληθέντων

21

8.483.274

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
∆ιαφήµιση

Έξοδα
διάθεσης

1/1/2006 έως 31/12/2006

Έξοδα
διοίκησης

2.884.674

Σύνολο

Κόστος
Πωληθέντων

3.910.350

15.278.298

8.349.452

Έξοδα
διάθεσης

Έξοδα
διοίκησης

2.931.495

Σύνολο

3.213.501

14.494.449

1.482.115

0

0

1.482.115

1.856.610

0

0

1.856.610

6

730.231

253.994

74.081

1.058.306

751.800

261.496

76.270

1.089.565

7

103.385

35.960

10.488

149.833

63.196

21.981

6.411

91.589

335.992

0

343.133

679.125

241.002

0

414.436

655.437

0

321.841

0

321.841

0

228.287

0

228.287

Λοιπά

53.730.708

1.372.183

2.778.865

57.881.756

49.998.196

1.268.450

1.882.938

53.149.585

Σύνολο

64.865.706

4.868.651

7.116.918

76.851.275

61.260.257

4.711.709

5.593.556

71.565.522

Ανάλυση λοιπών εξόδων:
1/1/2007 έως 31/12/2007
Περιγραφή κονδυλίων:
Αµοιβές & έξοδα τρίτων-Προµήθειες &
Λοιπές Αµοιβές τρίτων

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα
διάθεσης

1/1/2006 έως 31/12/2006

Έξοδα
διοίκησης
488.133

42.480.244

38.434.414

56.348

441.704

38.932.466

6.594

211.742

227.598

98.485

6.231

163.691

268.408

9.341

6.650

213.552

229.543

74.762

4.730

124.261

203.753

40.332

28.713

922.062

991.106

280.109

17.722

465.565

763.396

52.653

96

88.695

141.443

50.361

130

236.777

287.268

1.155.096

50.000

1.002.250

11.620.690

10.528.321

173.117

431.209

11.132.647

0

1.155.096

0

79.889

342.755

Υλικά άµεσης ανάλωσης
Γραφ.ύλη,συνδροµ. εισφ., δωρεές
επιχορ, δηµοσιευσ, διάφορα
Πρόστιµα ΚΟΚ, αποφάσεις πρωτ.εξοδ.συµβ.πρώην εργαζ.-πιστ.
αποδεικτ.

Σύνολο

81.823

11.198.046

Έξοδα ταξιδίων

Έξοδα
διοίκησης

9.262

Φόροι-Τέλη
Έξοδα µεταφορών

Έξοδα
διάθεσης

41.910.288

Παροχές Τρίτων-Τηλεπικοινωνίες
Παροχές Τρίτων-Επισκευές &
συντηρήσεις
Παροχές Τρίτων-Λοιπές παροχές
τρίτων & Ασφάλιστρα
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες

Σύνολο

Κόστος
Πωληθέντων

1.052.250

84.260

784

3.831

88.875

117.194

1.927

4.800

123.921

144.589

1.345

6.575

152.508

126.983

2.088

5.201

134.272

281.938

2.622

12.820

297.380

237.567

3.906

9.730

251.203

0

8.572

488.701

497.273

0

0

0

0

53.730.708

1.372.183

2.778.865

57.881.756

49.998.196

1.268.450

1.882.938

53.149.584

21. Παροχές σε εργαζόµενους
1/1/2007 έως
31/12/2007

Ποσά σε Ευρώ
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών
Λοιπές παροχές σε εργαζόµενους
Σύνολο

11.502.127
2.925.831
233.409
616.931
15.278.298

1/1/2006 έως
31/12/2006
11.087.426
2.832.493
194.688
379.842
14.494.449

O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007
και 31η ∆εκεµβρίου 2006 σε 503 και 529 άτοµα αντίστοιχα.
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22. Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό
Ποσά σε Ευρώ
Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
Έσοδα τόκων
Σύνολο

1/1/2007
έως
31/12/2007

1/1/2006
έως
31/12/2006

-96.186
-28.906
-125.092
530.129
405.037

-338.963
-59.935
-398.899
405.928
7.029

23. Φόρος Εισοδήµατος
1/1/2007
έως
31/12/2007
-1.528.386
358.382
-1.170.005

Ποσά σε Ευρώ
Φόρος χρήσης
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 11)
Σύνολο

1/1/2006
έως
31/12/2006
-369.009
-1.329.002
-1.698.010

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε
αν χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως
εξής:
1/1/2006
1/1/2007
έως
έως
Ποσά σε Ευρώ
31/12/2007 31/12/2006
4.100.726
3.042.907
Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες
-1.025.182
-882.443
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο
75.250
21.750
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
-208.094
-589.306
Έξοδα φόρων, για τα οποία δεν αναγνωρίζεται φόρος εισοδήµατος
ενεργητικού
Μεταβολή λόγω µειωµένων φορολογικών συντελεστών
∆ιαφορά φορολογικών ελέγχων για προηγούµενες χρήσεις
Φόροι

0

-22.116

-106.248
94.269
-1.170.005

-225.895
0
-1.698.010

24. Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα (καθαρά)
1/1/2007 έως
31/12/2007

Ποσά σε Ευρώ
Έσοδα από µερίσµατα
Αποζηµίωση ασφαλειών
Λοιπά
Σύνολο

5.005
-224.045
155.152
-63.887
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1/1/2006 έως
31/12/2006
0
-168.906
84.788
-84.118
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Ανάλυση λοιπών λειτουργικών εσόδων - εξόδων:

Περιγραφή κονδυλίων:
Κλείσιµο υπολοίπων προµηθευτών-πελατών τρίτων
Ζηµίες από πώληση παγίων
Κέρδη από πώληση παγίων
Λοιπά έξοδα-έσοδα
Είσπραξη εκπληστηριάσµατος Παπαγεωργίου ∆ηµ.
Είσπραξη ποινικής ρήτρας από DHL

1/1/2007 έως
31/12/2007
32.206
-629
0
49.065
21.678
52.832

1/1/2006 έως
31/12/2006
61.450
-11.109
4.240
30.208
0
0

155.152

84.788

25. Ανειληµµένες υποχρεώσεις
∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2007

Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
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31/12/2006

210.177
266.047

206.134
405.725

476.224

611.860
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26. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Ποσά σε Ευρώ
31/12/2006

31/12/2007
Υποχρεώσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων µε πελάτες
Λοιπές (πρόσθετη ανάλυση παρακάτω)

Απαιτήσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων από πελάτες
Λοιπές (πρόσθετη ανάλυση παρακάτω)

1.970.358
38.793.344

1.091.842
17.537.563

40.763.702

18.629.406

13.475.664
22.189.054

11.159.837
26.152.589

35.664.718

37.312.426

Ανάλυση λοιπών ενδεχόµενων υποχρεώσεων / απαιτήσεων :

Υποχρεώσεις - Περιγραφή κονδυλίων:
Από καταγγελίες συµβάσεων πρακτορείας ποσού € περίπου
Από αγωγές αποζηµιώσεων από πληµµελή παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών
ποσού € περίπου
Από εργατικές υποθέσεις ποσού € περίπου
Λοιπές αγωγές ποσού € περίπου
Αγωγές από πρώην µελών ∆Σ ποσού € περίπου
Λοιπές (Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία)

Απαιτήσεις - Περιγραφή κονδυλίων:
Από καταγγελίες συµβάσεων πρακτορείας ποσού € περίπου
Από αγωγή κατά της Γενικής Ταχυδροµικής, απαίτηση αποζηµίωσης λόγω
αθέµιτου ανταγωνισµού µε αγωγικό αίτηµα ύψους €
Μισθωτικές διαφορές ποσού € περίπου
Αγωγές κατά πρώην µελών ∆Σ ποσού € περίπου
Από εργατικές υποθέσεις ποσού € περίπου
Λοιπές αγωγές ποσού € περίπου

31/12/2007

31/12/2006

25.227.504

3.925.153

1.784.846
283.771
94.427
600.000
10.802.797
38.793.344

1.447.374
266.144
94.427
332.800
11.471.665
17.537.563

0

3.706.402

20.422.200
187.254
1.338.630
17.797
223.174

20.422.200
210.229
1.396.296
0
417.463

22.189.054

26.152.589

27. Οψιγενή γεγονότα
Η ACS ΑLBANIA στην οποία συµµετέχουµε κατά 100%, (έχει αποµειωθεί εξολοκλήρου στην ηµεροµηνία µετάβασης) είναι υπό
εκκαθάριση, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί στο 2008.
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28. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα
συνδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
Η Εταιρεία
1/1/2007 έως
31/12/2007

1/1/2006 έως
31/12/2006

387.674

287.802

85.783

53.422

1.069.134

1.195.478

329.806

316.084

1.470.199

786.856

vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της
διοίκησης

0

0

vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της
διοίκησης

0

0

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Πωλήσεις υπηρεσιών
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
iii) Υπόλοιπα τέλους χρήσεως που έχουν προκύψει από
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη
iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσεως που έχουν προκύψει από αγορές
αγαθών και υπηρεσιών
Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη
v) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές

29. Κέρδη ανά µετοχή
Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)

36

31/12/2007

31/12/2006

2.930.722

1.344.896

18.997.500

12.923.199

0,15

0,10
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30. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
(1) Υπάρχει επίδικη απαίτηση αποζηµίωσης της Εταιρείας από αγωγή που έχει ασκηθεί προς τρίτους για
αθέµιτο ανταγωνισµό ποσού Ευρώ 20,4 εκ. περίπου, η οποία απερρίφθη στο Πολυµελές Πρωτοδικείο
Αθηνών και στο Εφετείο Αθηνών. Εναντίον της αποφάσεως του Εφετείου έχει ασκηθεί αναίρεση ενώπιον
του Αρείου Πάγου, η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί την 17/11/2008. Η εκτίµηση του δικηγόρου
της Εταιρείας είναι ότι τα κονδύλια της εν λόγω αγωγής, ιδία δε τα αφορώντα τη θετική ζηµία και τα
διαφυγόντα κέρδη (συνολικού ύψους 12,8 εκ. Ευρώ ) θα επιδικαστούν στην ενάγουσα Εταιρεία γενοµένης
δεκτής της αγωγής, εφόσον ευδοκιµήσει η αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου κάτι για το οποίο
υφίστανται καλές πιθανότητες.
(2) Σε συνδυασµό µε την ανωτέρω επίδικη απαίτηση, από τον Οκτώβριο 2006 εκκρεµεί ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή της Εταιρείας προς τρίτους, που αφορά απαίτηση
αποζηµιώσεως λόγω αθέτησης συµβατικών δεσµεύσεων ποσού Ευρώ 4 εκ περίπου η συζήτηση της οποίας
έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιµο της 4/6/2008. Η εκτίµηση του δικηγόρου της Εταιρείας είναι ότι τα
κονδύλια της εν λόγω αγωγής θα επιδικαστούν στη ενάγουσα Εταιρεία, αναφερόµενοι κατά τα λοιπά στα
ανωτέρω υπό στοιχεία (1) διαληφθέντα.
(3) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2007.
(4) ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων στοιχείων (η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα
ακίνητα).

31. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Κρυονέρι, 1 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ
Α∆Τ. ΑΒ 327202

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ
Α∆Τ. Φ 090096

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α∆Τ. Ι 186016
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0002602-Α΄ ΤΑΞΗΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ. κ. Μετόχων
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
ACS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 31.12.2007
Κρυονέρι, 14 Φεβρουαρίου 2008
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας, των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας
για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007, σας παρουσιάζουµε την
παρούσα έκθεση µας επί των πεπραγµένων της ίδιας εταιρικής χρήσης.

Γενικά
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η δέκατη πέµπτη κατά σειρά και περιλαµβάνει τη
χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2007 .
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν
σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το
καταστατικό της.
Ο Ισολογισµός, τα Αποτελέσµατα Χρήσης οι µεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων και οι
Ταµιακές Ροές της ως άνω χρήσης όπως δηµοσιεύθηκε και υποβάλλεται στη Γενική
Συνέλευση προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκε σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιχειρώντας µια αναδροµή επί των εργασιών της εταιρείας,
των στοιχείων του Ισολογισµού, και των Αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσης, σας
γνωρίζει τα παρακάτω:
Οι Καθαρές Πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 80,6 εκατ., αυξηµένες κατά 8%
έναντι της προηγούµενης χρήσης.
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Τα Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε € 3,696 εκατ., έναντι € 3,036 εκατ. του
2006 .
Τα προ Φόρων Κέρδη ανήλθαν σε € 4,1 εκατ., έναντι € 3,04 την προηγούµενη χρήση.
Τα Κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε € 2,9 εκατ., έναντι € 1,3 την προηγούµενη
χρήση
Το ύψος των Ενσώµατων & Αύλων Περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των
€ 3,6 έναντι € 4,0 εκατ. της προηγούµενης χρήσης.
Οι συµµετοχές µας σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ανέρχονται σε € 0,015 εκατ
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση ανήλθαν σε € 0,008 εκ.
Τα αποθέµατα εµφανίζονται µειωµένα κατά € 0,052 εκατ..
Τα υπόλοιπα των πελατών εµφανίζονται µειωµένα κατά € 0,651 εκατ.
Τα Μακροπρόθεσµα δάνεια εµφανίζουν µηδενικό υπόλοιπο.
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια εµφανίζονται µειωµένα κατά € 2,3 εκατ.

Λοιπές πληροφορίες
Η εταιρεία κατά το 2007, παρουσίασε σηµαντική ανάπτυξη σε όλα σχεδόν τα επίπεδα
αποτελεσµάτων, βελτιώνοντας σηµαντικά και τα περιθώρια κέρδους της. Κατά το 2008
αναµένεται περαιτέρω βελτίωση τους.
Η ACS διαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο ταχυµεταφορών στα Βαλκάνια ( Ελλάδα, Κύπρο,
Αλβανία, Βουλγαρία), αποτελούµενο µε περισσότερα από 350 καταστήµατα σε 220
πόλεις, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνει σταδιακά την παρουσία της στις λοιπές Βαλκανικές
χώρες.
Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,
καθώς και τις οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, είµαστε της άποψης
ότι τίθενται στη διάθεση σας κύριοι µέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να
προχωρήσετε στην έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την
31η ∆εκεµβρίου 2007 και στην απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών
από κάθε ευθύνη.
Με τιµή,
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ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ακριβές απόσπασµα από το Βιβλίο Πρακτικών
Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Θεόδωρος Φέσσας

Πρόεδρος του ∆.Σ.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων που αποτελείται από τρείς (3) σελίδες είναι αυτή που
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 14 Μαρτίου 2008.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Στυλιανός Μ.Ξενάκης
ΑΜ ΣΟΕΛ 11541
Σ.Ο.Λ.α.ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
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