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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «A.C.S. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «A.C.S. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό 
της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «A.C.S. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για 
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 
βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 
Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προχωρήσει σ’αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο 
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν 
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης 
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές 
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει 
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «A.C.S. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018 

 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ 
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
  Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541 
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Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 
1/1 έως 

31/12/2017 
1/1 έως 

31/12/2016 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 
   

Πωλήσεις 
 

98.933.779 89.992.650 

Κόστος Πωληθέντων 19   -70.901.823 -65.675.141 

Μικτό Κέρδος 
 

28.031.956 24.317.509 

Έξοδα διάθεσης 19   -5.233.168 -4.604.245 

Έξοδα διοίκησης 19   -11.372.354 -8.882.095 

Λοιπά έσοδα 
 

25.900 17.463 

Λοιπά κέρδη/ (ζημίες)/ καθαρά 23   5.062 44.722 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 
 

11.457.397 10.893.355 

    Χρηματοοικονομικά έσοδα 21   41.549 2.381 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 21   -298.298 -141.498 

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 21   -256.749 -139.116 

    
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων 

 
11.200.647 10.754.239 

 Φόρος εισοδήματος 22   -3.459.219 -2.975.191 

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά φόρων  (από 
συνεχιζόμενες-διακοπτόμενες δραστηριότητες) 

 
7.741.428 7.779.047 

    Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

       Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως 

 

7.741.428 7.779.047 

Λοιπά Συνολικά έσοδα / κέρδη/(ζημίες)  

 

-376.663  -59.666 

Φόρος λοιπών εσόδων 

 

109.232  17.303 

Λοιπά συνολικά έσοδα (κέρδη/ζημίες)  μετά από φόρους 

 

-267.431 -42.363 

Συγκεντρωτικά Καθαρά  κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά από 

φόρους 

 

7.473.997 7.736.684 

    Κατανεμόμενα σε : 

    Μετόχους της μητρικής  

 

7.473.997 7.736.685 
 

  

   

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 
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Ισολογισμός 

 
Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 31/12/2017 31/12/2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώματα πάγια 6  12.067.155 12.098.818 

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7  118.668 59.530 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 8  28.434 28.434 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 10  7.055 7.055 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11  536.422 449.409 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13  923.503 658.477 

  13.681.236 13.301.722 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέματα 12  414.454 398.721 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13  14.411.610 14.840.106 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 10 4.196.354 0 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  1.345.984 1.345.984 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14  10.116.727 8.560.734 

  30.485.129 25.145.545 

    

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  44.166.365 38.447.267 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους     

Μετοχικό κεφάλαιο 15  403.085 403.085 

Λοιπά αποθεματικά 16  858.457 858.457 

Ειδικό αποθεματικό ιδίας συμμετοχής Ν.3908/2011 16  0 2.326.642 

Αδιανέμητα κέρδη  20.603.499 12.802.660 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  21.865.041 16.390.844 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 

17  3.495.324 3.037.368 

  3.495.324 3.037.368 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18  18.351.574 17.836.935 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  454.425 1.182.120 

  18.806.000 19.019.055 

Σύνολο υποχρεώσεων  22.301.324 22.056.423 

    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  44.166.365 38.447.267 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

 

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 

 

Ποσά σε Ευρώ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποθεματικά 
αναλογιστικών 

διαφορών 

Ειδικό 
Αποθεματικό 

ίδιας 
συμμετοχής 
Ν.3908/2011 

Αδιανέμητα 
κέρδη 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

1 Ιανουαρίου 2016 403.085 858.457 -641.727 2.326.642 7.687.702 10.634.160 

Καθαρό κέρδος  
χρήσεως 

  
43.539 

 
7.779.047 7.822.586 

Αναπροσαρμογή λόγω 
ΔΛΠ 19 

  
-59.666 

  
-59.666 

Καθαρό κέρδος / (ζημία) 
που αναγνωρίστηκε 
άμεσα στα ίδια κεφάλαια 

    
-26.236 -26.236 

Διανομή μερίσματος από 
κέρδη προηγούμενων 
χρήσεων 

    
-1.980.000 -1.980.000 

31 Δεκεμβρίου 2016 403.085 858.457 -657.854 2.326.642 13.460.514 16.390.844 

       
1 Ιανουαρίου 2017 403.085 858.457 -657.854 2.326.642 13.460.514 16.390.844 
Καθαρό κέρδος  
χρήσεως 

    
7.741.428 7.741.428 

Αναπροσαρμογή λόγω 
ΔΛΠ 19 

  
-267.431 

  
-267.431 

Μεταφορά από λοιπά σε 
εις νέον 

   
-2.326.642 2.326.642 0 

Διανομή μερίσματος από 
κέρδη προηγούμενων 
χρήσεων 

    
-1.999.800 -1.999.800 

31 Δεκεμβρίου 2017 403.085 858.457 -925.285 0 21.528.784 21.865.041 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμιακών ροών 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 11.200.647 10.754.239 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Φόρος                        -                         -  

Αποσβέσεις  902.766 802.906 

Προβλέψεις 457.956 275.281 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας -46.610 -47.104 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 298.298 141.498 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται  με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -15.734 114.156 

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 163.470 -2.456.428 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 280.897 2.163.075 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -298.298 -141.498 

Καταβεβλημένοι φόροι -4.273.927 -1.854.066 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.669.465 9.752.059 

Επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -976.960 -825.890 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων 51781 51349 

Τόκοι εισπραχθέντες 41.549 2.381 

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση -4.230.042                        -  

Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής)                        -                         -  

Πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση                        -                         -  

Μερίσματα εισπραχθέντα                        -                         -  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -5.113.672 -772.160 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Έκδοση κοινών μετοχών                        -                         -  

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου                        -                         -  

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών                        -                         -  

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                        -                         -  

Εξοφλήσεις  δανείων                        -                         -  

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)                        -                         -  

Μερίσματα πληρωθέντα  -1.999.800 -1.980.000 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.999.800 -1.980.000 

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα    

και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 1.555.992 6.999.899 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 8.560.734 1.560.835 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 10.116.727 8.560.734 
 

 

  

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1.     Γενικές πληροφορίες 

Στη χρήση 2013 σύμφωνα με την αριθμ.7298/2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 

εγκρίθηκε η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προήλθε από την αλλαγή επωνυμίας της «UNITEL HELLAS A.E.», και «ΑCS 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της 

δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 § 2 και 69-77 του Κ.Ν.2190/1920 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 με Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/3/2013. Η 

εν λόγω συγχώνευση καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 

142973/2013. 
Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας 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 και τουριστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων εν γένει . 

η) Το εμπόριο – επισκευές ασυρματικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού . 

θ) Η παροχή υπηρεσιών στη μεταφορά κεφαλαίων και η διενέργεια  υπηρεσιών πράξεων πληρωμών, ως 

αντιπρόσωπος Ιδρύματος Πληρωμών που λειτουργεί νόμιμα  στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέχει 

την απαιτουμένη  άδεια λειτουργίας ως Ίδρυμα Πληρωμών. 

ι) Η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, σεμιναρίων, κ.τ.λ., όπως ενδεικτικά σε θέματα 

μηχανογράφησης, λειτουργίας, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και η επιχείρηση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων εν σχέση με οιανδήποτε δραστηριότητα της εταιρείας. 

κ) 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. 

λ) Η διενέργεια, για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών, εισπράξεων δια παντός μέσου, αντίτιμου εμπορικών 

συναλλαγών. 

μ) Η παροχή πάσης φύσεως ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

 ν) Η παροχή υπηρεσιών έκδοσης και πώλησης εισιτηρίων θεαμάτων. 

ξ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).  

ο) Η μελέτη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νομό Αττικής, στην Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής και είναι μη εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο Αθηνών. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας «Quest Συμμετοχών A.E.» και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες 

καταστάσεις που συντάσσει ο όμιλος. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις  14 

Φεβρουαρίου 2018. 

2.     Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 

  2.1    Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της «A.C.S. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ» που καλύπτουν τη 

χρήση   2017 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2017), 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 Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 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 και ισχύουν μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2017. 
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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 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 Διοίκησης (της εταιρείας), τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

2.2    Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων 

και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017 ή 

μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 

παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη 

αξία.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει 

επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων 

πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής 

αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 

39. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του Δ.Π.Χ.Α. 9 καθώς η εφαρμογή του εν λόγω 

προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.    

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης” 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να 

επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει νωρίτερα τις 

τροποποιήσεις καθώς δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό 

μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα 

μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις 

αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη 

χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα 
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έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο 

αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του Δ.Π.Χ.Α. 15 καθώς η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει 

σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 

ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής 

συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να 

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.  

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις 

σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε 

συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία 

μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς 

τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών 

υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να 

το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα 

επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει 

επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό 

και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους 

σε μία  συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το 

ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν 

εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν 

μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο 

νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου 

φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το 
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Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει 

τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς 

συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ  (Κύκλος 2014 – 2016)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του 

ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς 

πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017.  

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων 

κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να 

επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή 

θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία 

από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 

ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε 

μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.  

ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος 

από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

IAS 23 “Κόστος δανεισμού” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε 

δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο 

για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.  

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 οι υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη 

τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές 

διαφορές περιλαμβάνονται στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων. 
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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: 

 

 

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  οι 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  Διοίκηση 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 Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της 

επένδυσης και επανεξετάζει την  ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 

α) Δάνεια 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 

- Κτίρια σε ακίνητα τρίτων  Με βάση τα έτη μίσθωσης 

- Μεταφορικά μέσα 5-7 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3-10 έτη 
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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. Η Εταιρεία 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 η εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη 

λήξη τους.  Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(δ) Διαθέσιμα 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 Διοίκηση 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 η εταιρεία 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 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.  
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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  Δανεισμός 

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 τη 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 ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν 

αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα, που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση.  

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 
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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. Η Εταιρεία 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. 

 

 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη 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. 
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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  Διανομή 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 

Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου αναπροσαρμόζονται για να 

καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών 

στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.   

3.     Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1   Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

H εταιρεία ως μέλος του Ομίλου της «Quest Συμμετοχών A.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 Διοικητικό Συμβούλιο.  Το Διοικητικό 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. 

 

(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.  

(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 

Διεύθυνση 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. 

 

 

Χρηματοοικονομικές  Υποχρεώσεις 

31/12/2017 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 
Πάνω από 5 

έτη Σύνολο 

Παράγωγα 
Χρηματoοικονομικά 
Προϊόντα 

    
0 

Προμηθευτές και άλλες 
υποχρεώσεις 18.717.963 28.928 16.875 3.537.558 22.301.324 

 
18.717.963 28.928 16.875 3.537.558 22.301.324 
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31/12/2016 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 
Πάνω από 5 

έτη Σύνολο 

Παράγωγα 
Χρηματoοικονομικά 
Προϊόντα 

    
0 

Προμηθευτές και άλλες 
υποχρεώσεις 18.933.996 17.603 26.452 3.078.372 22.056.423 

 
18.933.996 17.603 26.452 3.078.372 22.056.423 

 

(δ)  Κίνδυνος Διακύμανσης 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. Δάνεια με μεταβλητό 

επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο και την εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια 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. 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 Δ.Π.Χ.Α, απαιτεί τη διενέργεια  εκτιμήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών, οι οποίες δύνανται 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. 
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5.    Πληροφόρηση κατά τομέα 

      
Πρωτεύων τύπος απεικόνισης - Επιχειρησιακοί Τομείς    

    

1/1-31/12/2016 τα αποτελέσματα για κάθε τομέα ήταν τα παρακάτω:   

    

 Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες 

Λοιπές Σύνολο 

    

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 88.538.231  1.454.418  89.992.650  

Σύνολο Πωλήσεων 88.538.231  1.454.418  89.992.650  

    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 10.646.319  247.036  10.893.355  

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

 
11.696.261  

Χρηματοοικονομικό έσοδο   2.381  

Χρηματοοικονομικό έξοδο   -141.498  

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (Σημ. 21) 0  0  -139.116  

Κέρδη προ φόρων   10.754.239  

    

1/1-31/12/2017 τα αποτελέσματα για κάθε τομέα ήταν τα παρακάτω:   

    

 Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες 

Λοιπές Σύνολο 

    

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 96.911.219  2.022.560  98.933.779  

Σύνολο Πωλήσεων 96.911.219  2.022.560  98.933.779  

    

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 11.399.658  57.738  11.457.397  

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών  

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

 

12.360.162  

Χρηματοοικονομικό έσοδο   41.549  

Χρηματοοικονομικό έξοδο   -298.298  

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (Σημ. 21) 0  0  -256.749  

Κέρδη προ φόρων   11.200.647  

    

1/1-31/12/2016  Λοιπά στοιχεία των τομέων που περιλαμβάνονται στα Αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 

    

 Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες 

Λοιπές Σύνολο 

Αποσβέσεις  ενσώματων παγίων (Σημ 6) 758.659   758.659  

Αποσβέσεις άυλων παγίων  (Σημ 7) 44.246   44.246  

    

1/1-31/12/2017  Λοιπά στοιχεία των τομέων που περιλαμβάνονται στα Αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 

    

 Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες 

Λοιπές Σύνολο 

Αποσβέσεις  ενσώματων παγίων (Σημ 6) 0  0  

Αποσβέσεις άϋλων παγίων  (Σημ 7) 38.974   38.974  

    

Το σύνολο ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και οι επενδύσεις  σε ενσώματα και άυλα πάγια  ανά τομέα στις 31/12/2016 ήταν τα 

ακόλουθα: 

 Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες 

Λοιπές Σύνολο 

Ενεργητικό 37.825.901  621.366  38.447.267  

Παθητικό (Υποχρεώσεις) 21.699.958  356.465  22.056.423  

Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια (Σημ 6 ,7)  825.890   825.890  

    

Το σύνολο ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και οι επενδύσεις  σε ενσώματα και άυλα πάγια  ανά τομέα στις 31/12/2017 ήταν τα 

ακόλουθα: 

 Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες 

Λοιπές Σύνολο 

Ενεργητικό 43.263.447  902.918  44.166.365  

Παθητικό (Υποχρεώσεις) 21.845.405  455.919  22.301.324  

Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια (Σημ 6 ,7)  976.960   976.960  
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Δευτερεύων τύπος απεικόνισης- Γεωγραφικοί 
Τομείς 

   

       
Η κατανομή των πωλήσεων στους γεωγραφικούς τομείς γίνεται ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασης 
του πελάτη  
Η κατανομή του ενεργητικού στους γεωγραφικούς τομείς γίνεται ανάλογα με τη χώρα 
εγκατάστασης του ενεργητικού 
Η κατανομή των επενδύσεων στους γεωγραφικούς τομείς γίνεται ανάλογα με τη χώρα 
εγκατάστασης του ενεργητικού 

       
 Πωλήσεις  Σύνολο ενεργητικού Επενδύσεις 

Ποσά σε Ευρώ 1/1/2017-
31/12/2017 

1/1/2016-
31/12/2016 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

       
Eλλάδα 93.567.436 85.288.181 44.166.365 38.447.267 976.960 825.890 

Χώρες Ε.Ε. 5.351.669 4.687.544     

Τρίτες Χώρες 14.675 16.925     

Σύνολο 98.933.779 89.992.650 44.166.365 38.447.267 976.960 825.890 
       
       

Ανάλυση των πωλήσεων ανά 
κατηγορία     

    

Ποσά σε Ευρώ 1/1/2017-
31/12/2017 

 1/1/2016- 
31/12/2016 

   

       
Πωλήσεις 
εμπορευμάτων 

1.857.765 1.001.360     

Έσοδα από 
υπηρεσίες 

97.076.014 88.991.290     

Σύνολο 98.933.779 89.992.650   
 
 
 

  

       
 

  

6.    Ενσώματα πάγια  Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα 

& Κτίρια 
Μεταφορικά 

μέσα  & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Έπιπλα 
και 

εξαρτήματα 

Σύνολο 

     
Κόστος     
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016 7.773.040 1.687.625 15.677.846 25.138.511 
Προσθήκες 65.661 234.734 490.155 790.549 
Πωλήσεις  -211.632 -113.993 -325.626 
Ανακατανομές -30.000 0 30.000 0 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 7.808.701 1.710.726 16.084.007 25.603.434 

     
Συσσωρευμένες αποσβέσεις     
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016 -26.287 -1.308.284 -11.730.388 -13.064.959 
Αποσβέσεις -33.118 -45.505 -680.036 -758.659 
Πωλήσεις 0 210.882 108.119 319.002 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 -59.405 -1.142.907 -12.302.305 -13.504.617 

     

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 
2016 

7.749.296 567.819 3.781.703 12.098.818 
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Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017 7.808.701 1.710.726 16.084.007 25.603.434 
Προσθήκες 159.572 86.954 632.322 878.848 
Πωλήσεις 0 -48.260 -80.480 -128.739 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 7.968.273 1.749.421 16.635.850 26.353.543 

     
Συσσωρευμένες αποσβέσεις     
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017 -59.405 -1.142.907 -12.302.305 -13.504.617 
Αποσβέσεις -4.229 -69.437 -790.126 -863.792 
Πωλήσεις 0 7.154 74.866 82.020 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 -63.634 -1.205.190 -13.017.564 -14.286.388 

     
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 
2017 

7.904.639 544.230 3.618.286 12.067.155 

     
     

Τα έσοδα από την πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων αναλύονται ως εξής: 
     

   31/12/2017 31/12/2016 

     

Κόστος   128.739 325.626 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις   -82.020 -319.002 

Κέρδη/ (ζημίες) από την πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων 5.052 44.703 

Έσοδα από την πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων  51.771 51.327 

     
Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηματοδοτικής 
μίσθωσης: 

 Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
μέσα  & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Έπιπλα 
και 

εξαρτήματα 

Σύνολο 

31/12/2016     
Κεφαλαιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 2.113.604 174.790 2.579.655 4.868.048 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις -2.113.603 -174.789 -2.579.653 -4.868.046 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 0 0 2 2 

31/12/2017     
Κεφαλαιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 2.113.604 174.790 2.579.655 4.868.048 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις -2.113.603 -174.789 -2.579.653 -4.868.046 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 0 0 2 2 

 
 

7.    Λοιπά  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  
Ποσά σε Ευρώ Λογισμικό 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016 1.348.854  

Προσθήκες 35.341  

Πωλήσεις -112  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 1.384.082  

  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016 -1.280.416  

Αποσβέσεις -44.246  

Πωλήσεις 110  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 -1.324.552  

  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 59.530  

  

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017 1.384.082  

Προσθήκες 98.112  

Πωλήσεις -478  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 1.481.716  

  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017 -1.324.552  
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Αποσβέσεις -38.974  

Πωλήσεις 478  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 -1.363.048  

  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017 118.668  
 

  

  
 

  
 

8.  Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Ποσά σε Ευρώ  
     

 31/12/2017 

     

 31/12/2016 
 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως  28.434 28.434  

Προσθήκες  0 0  

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως  28.434   28.434    

 

 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές αφορούν την αξία κτήσεως συμμετοχών σε ποσοστό 100%:  

α) Στη μη εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία εξωτερικού «ACS COURIER SH pk» με αξία κτήσεως 7.000 €, 

η οποία σύμφωνα με την αριθμ.19/27-4-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρείας, 

τέθηκε σε εκκαθάριση, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία εκκαθαρίσεως των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεών της β) Στη μη εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία εσωτερικού  «GPS POSTAL SERVICE 

I.K.E.» με αξία κτήσεως 20.000 € και γ) Στη μη εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία εξωτερικού «ACS 

INVEST UK LIMITED» με αξία κτήσεως 1.434 €. 

 

 

9α.   Χρηματοοικονομικά προϊόντα ανά κατηγορία 

 31/12/2017 

 Λογιστικές 

Πρακτικές 

Απαιτήσεις όπως στον Ισολογισμό  

 Δάνεια & απαιτήσεις 

ΔΠΠ χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.055 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 15.335.113 

Εισηγμένοι τίτλοι 4.196.354 

Μετρητά  και ισοδύναμα 10.116.727 

 29.655.249 
 

 

  

  

 31/12/2016 

 Λογιστικές Πρακτικές 

Απαιτήσεις όπως στον Ισολογισμό  

 Δάνεια & απαιτήσεις 

ΔΠΠ χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.055 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 15.498.583 

Εισηγμένοι τίτλοι 0 

Μετρητά  και ισοδύναμα 8.560.734 

 24.066.372 
 

 

9β.   Πιστοληπτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού 

Πελάτες (αναφέρεται στους πελάτες που δεν είναι 

ληξιπρόθεσμοι και ούτε απομειωμένοι)   
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 31/12/2017 31/12/2016 

Χωρίς αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας από 

εξωτερική πηγή (εκτός Εταιρείας & Ομίλου)   

Xονδρική πώληση 13.887.101 14.385.366 

Σύνολο  13.887.101 14.385.366 

 

 

 

10.   Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου  7.055 7.055 

Προσθήκες 4.230.042 0 

Απομείωση -33.688 0 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 4.203.408 0 

   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 7.055 7.055 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 4.196.354 0 

 4.203.408 7.055 

   

   

 31/12/2017 31/12/2016 

Εισηγμένοι τίτλοι    

 -  Συμμετοχικοί τίτλοι     

Εξωτερικού 1.097.244 0 

 - Ομόλογα     

Εξωτερικού 3.099.109 0 

 4.196.354 0 

Μη εισηγμένοι τίτλοι   

Εξωτερικό 7.055 7.055 

 4.203.408 7.055 

   

Τα διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται στα εξής νομίσματα:  

 31/12/2017 31/12/2016 

Ευρώ 4.203.408 7.055 

 4.203.408 7.055 

 

 

Κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε εδώ ότι στη χρήση 2017 η εταιρεία μέσω της θυγατρικής της ACS UK LTD ή 

με ίδια  διαθέσιμα επένδυσε για λογ/μό της, το ποσό των € 4.196.354, μειώνοντας ισόποσα τα ταμειακά διαθέσιμά 

της ή τις απαιτήσεις από τη θυγατρική της. 



A.C.S ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου  2017 

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 26 

11.   Αναβαλλόμενος  φόρος εισοδήματος 

   Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

   Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες -1.456.204 -1.323.397 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

   Πληρωτέες μετά από 12 μήνες 919.782 873.988 

 

 

-536.422 -449.409 

  

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 

 Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 
 

Υπόλοιπο έναρξης: 449.409 395.829 

 Αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου- ΔΛΠ 19 109.232 17.303 

 Φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων (σημ. 22) -22.219 36.277 

 Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 536.422 449.409 

  

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: 

   

Ποσά σε Ευρώ 

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις 

Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016 -932 848.668 847.736 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 26.252 0 26.252 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 25.320 848.668 873.988 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 45.794 0,00 45.794 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 71.114 848.668 919.782 

 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

   

Ποσά σε Ευρώ 

Προβλέψεις 

απαιτήσεων 
Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016 -442.560 -801.006 -1.243.565 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 0 -79.831 -79.831 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 -442.560 -880.837 -1.323.397 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 0 -132.807 -132.807 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 -442.560 -1.013.644 -1.456.204 
 

  

    

12.   Αποθέματα 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016    

Εμπορεύματα 91.049 105.479    

Λοιπά 

                  

381.461 351.834    

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων -58.055 -58.582    

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 414.454 398.721    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.C.S ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου  2017 

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 27 

13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

Εμπορικοί πελάτες 17.785.287 15.741.077 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -13.207.773 -13.412.588 

Τελικές απαιτήσεις εμπορικών πελατών 4.577.514 2.328.488 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.27) 9.309.587 12.056.878 

Προκαταβολές  174.990 148.809 

Έξοδα επομένων χρήσεων (προπληρωμές) 209.956 196.130 

Δεδουλευμένα έσοδα 139.563 109.801 

Λοιπές απαιτήσεις 923.503 658.477 

Σύνολο 15.335.113 15.498.583 

   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 923.503 658.477 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 14.411.610 14.840.106 

 15.335.113 15.498.583 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:   

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

Εμπορικοί πελάτες (μείον πρόβλεψη) 4.577.514 2.328.488 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη  9.309.587 12.056.878 

Έξοδα επομένων χρήσεων (προπληρωμές) 209.956 196.130 

Δεδουλευμένα έσοδα 139.563 109.801 

Λοιπές απαιτήσεις 1.098.493 807.286 

 15.335.113 15.498.583 

 
Ανάλυση παλαιότητας υπολοίπων εμπορικών πελατών:   

 31/12/2017 31/12/2016 

   

Σύνολο 13.887.101 14.385.366 

   

Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού 

13.886.554 14.385.061 

   

Είναι απομειωμένα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 13.207.773 13.412.588 

Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: -13.207.773 -13.412.588 

 0 0 

   

Δεν έχουν απομειωθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού αλλά είναι ληξιπρόθεσμα κατά τις 
ακόλουθες περιόδους: 
   

< 90 μέρες 547 305 

 547 305 

   

 13.887.101 14.385.366 

   

 31/12/2017 31/12/2016 

   

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου  13.412.588 13.550.607 

Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση -204.815 -138.019 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  13.207.773 13.412.588 

   

   

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:  

 31/12/2017 31/12/2016 

Euro 15.335.113 15.498.583 
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14. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

Διαθέσιμα στο ταμείο  66.351 77.636 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 10.050.376 8.483.098 

Σύνολο 10.116.727 8.560.734 

   

Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο ήταν : 0% 0% 

   

   

Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης 
ταμειακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής: 

   

 31/12/2017 31/12/2016 

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.116.727 8.560.734 

Σύνολο 10.116.727 8.560.734 

   

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στα εξής νομίσματα: 

   

 31/12/2017 31/12/2016 

   

Euro 10.116.727 8.560.734 
 

  

 

 

15. Μετοχικό κεφάλαιο 

    

     

Ποσά σε Ευρώ 

Αριθμός 

μετοχών 

Κοινές 

μετοχές 

Υπέρ το 

άρτιο 
Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016 330.000 330.000 73.085 403.085 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 330.000 330.000 73.085 403.085 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 330.000 330.000 73.085 403.085 

 

 

16. Λοιπά αποθεματικά 

   

Ποσά σε Ευρώ 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Ειδικά αποθεματικά 

Ιδιας συμμετοχής 

Ν.3908/2011 Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016 858.456 2.326.642 3.185.099 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 858.456 2.326.642 3.185.099 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 858.456 0 858.457 
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17.  Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

Υποχρεώσεις ισολογισμού   

Συνταξιοδοτικές παροχές 3.495.324  3.037.368  

Σύνολο 3.495.324  3.037.368  

   

 31/12/2017 31/12/2016 

Χρεώσεις στα αποτελέσματα: (σημ.20)   

Συνταξιοδοτικές παροχές 426.811  478.342  

Σύνολο 426.811  478.342  

   

   

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

   

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 3.495.324  3.037.368  

Υποχρέωση στον ισολογισμό 3.495.324  3.037.368  

   

Η μεταβολή  της υποχρέωσης  στον ισολογισμό:   

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

Υπόλοιπο έναρξης 3.037.368  2.762.088  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 133.738  119.036  

Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) 48.598  55.242  

Κόστος παλαιότερης απασχόλησης και (κέρδη)/ ζημίες από τακτοποιήσεις 0  115.926  

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημίες που καταχωρήθηκαν στη  χρήση 244.475  188.139  

Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες 376.663  59.666  

Πληρωθείσες εισφορές (345.518) (262.727) 

Υπόλοιπο τέλους 3.495.324  3.037.368  

 

 
 

18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

  

   Ποσά σε Ευρώ 31/12/2017 31/12/2016 

Προμηθευτές 2.640.699 2.691.930 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.27) 176.784 192.791 

Δεδουλευμένα έξοδα 3.973.106 2.755.784 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη 2.429.796 2.161.515 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 750 717 

Δικαιούχοι αντικαταβολών 5.791.838 6.370.134 

Λοιπές υποχρεώσεις 3.338.601 3.664.064 

Σύνολο 18.351.574 17.836.935 

   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 18.351.574 17.836.935 

 18.351.574 17.836.935 

   

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:  

 31/12/2017 31/12/2016 

Euro 18.351.574 17.836.935 

 18.351.574 17.836.935 
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19. Έξοδα ανά κατηγορία 

 
Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Παροχές σε εργαζόμενους 20 -18.800.143  -17.736.929  

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδα  -2.146.576  -1.381.857  

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων    

  -Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 6 -863.792  -758.659  

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 -38.974  -44.246  

Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης    

  -Κτίρια  -538.440  -538.499  

Μεταφορικά / έξοδα ταξιδίων  -9.680.366  -8.986.342  

Διαφήμιση  -543.958  -573.895  

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης    

Έξοδα αναδιοργάνωσης    

Τηλεπικοινωνιακά κόστη  -534.209  -263.067  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  -51.342.359  -46.140.305  

Λοιπά (διευκρινίστε)    

Υλικά άμεσης ανάλωσης  -448.290  -348.831  

Γραφική ύλη-συνδρ.εισφ.-δωρεές επιχορ.-δημοσιεύσεις-διάφορα -334.276  -254.301  

Πρόστιμα ΚΟΚ,αποφάσεις πρωτ.-εξοδ.συμβ.πρώην εργαζ.-πιστ.αποδεικτ.  

Παροχές Τρίτων-Επισκευές & συντηρήσεις  -613.987  -462.396  

Παροχές Τρίτων-Λοιπές παροχές τρίτων & 
Ασφάλιστρα 

 -657.612  -689.887  

Φόροι τέλη  -964.365  -982.264  

Σύνολο  -87.507.345  -79.161.480  

    

  1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Κατανομή συνόλου εξόδων ανά λειτουργία    

Κόστος πωληθέντων  -70.901.823  -65.675.141  

Έξοδα διάθεσης  -5.233.168  -4.604.245  

Έξοδα διοίκησης  -11.372.354  -8.882.095  

  -87.507.345  -79.161.480  

    

Κατανομή αποσβέσεων ενσώματων παγίων ανά λειτουργία    

Κόστος πωληθέντων  -596.017  -523.475  

Έξοδα διάθεσης  -207.310  -182.078  

Έξοδα διοίκησης  -60.465  -53.106  

  -863.792  -758.659  

    

Κατανομή αποσβέσεων άυλων στοιχείων ανά 
λειτουργία  

   

Κόστος πωληθέντων  -26.892  -30.530  

Έξοδα διάθεσης  -9.354  -10.619  

Έξοδα διοίκησης  -2.728  -3.097  

  -38.974  -44.246  

    

Κατανομή παροχών σε εργαζόμενους ανά λειτουργία     

Κόστος πωληθέντων  -7.271.754  -7.129.468  

Έξοδα διάθεσης  -3.378.577  -3.102.600  

Έξοδα διοίκησης  -8.149.813  -7.504.861  

  -18.800.143  -17.736.929  
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20.  Παροχές σε εργαζόμενους 

Ποσά σε Ευρώ 

1/1/2017-

31/12/2017 

1/1/2016-

31/12/2016 
  

Μισθοί και ημερομίσθια 

 

-13.455.206 -12.747.268   

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης -2.852.913 -2.694.201   

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών -426.811 -478.342   

Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους  -2.065.214 -1.817.118   

Σύνολο -18.800.143 -17.736.929   

 

          Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Δεκεμβρίου   

          2017 και 31η Δεκεμβρίου 2016 σε 454 και 441 άτομα αντίστοιχα. 

 

21.  Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016   

Χρηματοοικονομικά έξοδα     

- Λοιπά  -298.298 -141.498   

 -298.298 -141.498   

Χρηματοοικονομικά έσοδα     

-Έσοδα τόκων από τράπεζες 305 241   

'-Έσοδα τόκων από διαθέσιμα προς πώληση χρημ. 

στοιχεία 40.437 0   

- Λοιπά 807 2.141   

 41.549 2.381   

Σύνολο -256.749 -139.116   

 

22. Φόρος Εισοδήματος 

  

   Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Φόρος χρήσης -3.437.000 -3.011.468 

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ.12) -22.219 36.277 

Σύνολο -3.459.219 -2.975.191 

   

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών  προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιμοποιούσαμε τον βασικό φορολογικό συντελεστή της Ελλάδας, ως εξής: 

   

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Κέρδη προ φόρων 11.200.647 10.754.239 

 29% 29% 
 

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές 
στην Ελλάδα 

-3.248.188 -3.118.729 

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο 52.756 443.221 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς -263.788 -310.831 

Διαφορές φορολογικών συντελεστών 0 0 

Φόρος αναμόρφωσης αποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων 0 0 

Λοιποί Φόροι 0 11.149 

Σύνολο φόρων -3.459.219 -2.975.191 
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23.  Λοιπά κέρδη /(ζημίες) - καθαρά  

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016   

Κέρδη από εκποίηση  & αναμόρφωση πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων 5.052 44.703   

Σύνολο 5.052 44.703   

24.  Ανειλημμένες υποχρεώσεις (Δεσμεύσεις) 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις - όπου η εταιρεία είναι ο μισθωτής: 

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Έως 1 έτος 1.636.783 1.359.626 

Από 1-5 έτη 3.214.906 3.105.547 

Περισσότερα από 5 έτη 1.242.238 1.989.451 

 

6.093.926 6.454.624 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις - όπου η εταιρεία είναι ο εκμισθωτής: 

   Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 

Έως 1 έτος -789.568 -671.199 

Από 1-5 έτη -1.659.786 -1.547.818 

Περισσότερα από 5 έτη -990.846 -1.128.620 

 

-3.440.200 -3.347.637 

Γενικό Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές 

μισθώσεις-υπομισθώσεις 2.653.727 3.106.987 

  

25.  Μερίσματα 

Για την προηγούμενη χρήση 2016, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού 

ποσού € 1.999.800. 

Για τη χρήση 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού € 1.999.800 (€ 6,06 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην 

έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

26.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

   
Ποσά σε Ευρώ 

 

31/12/2017 

 

31/12/2016 

     
Υποχρεώσεις 

    
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 

 

1.420.722 

 

1.901.718 

Από καταγγελίες συμβάσεων πρακτορείας ποσού € περίπου 

 

5.751.250 * 5.754.250 

Από αγωγές αποζημιώσεων από πλημμελή παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών  ποσού € περίπου 

 

2.310.072 * 2.337.576 

Από εργατικές υποθέσεις  ποσού € περίπου 

 

110.371 * 110.371 

Λοιπές αγωγές  ποσού € περίπου 

 

158.131 * 155.715 

Λοιπές 

 

598.638 

 

476.001 

  

10.349.184 

 

10.735.633 

Απαιτήσεις 

    
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων από πελάτες  

 

20.381.957 

 

18.919.094 

Απαίτηση  από GLOBSTAR LLC 

 

1.847.693 

 

1.847.693 

Από καταγγελίες συμβάσεων πρακτορείας ποσού € περίπου 

 

780.598 

 

780.598 

Μισθωτικές διαφορές ποσού € περίπου 

 

6.506 

 

6.506 

Από εργατικές υποθέσεις  ποσού € περίπου  116.481  116.481 

Λοιπές αγωγές  ποσού € περίπου 

 

5.411 

 

852 

  

23.138.646 

 

21.671.225 
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Σχετικά με τα ανωτέρω σημειώνουμε τα εξής: 

 

α) Για ενδεχόμενες απαιτήσεις  πρακτορείας ποσού € 780.598, οι δικηγόροι (εκτός του κ. Ιωάννη Παπανικολάου) δεν 

εκφράζουν γνώμη για την έκβαση τους. Σχετικά με τις ενδεχόμενες απαιτήσεις πρακτορείας ποσού € 625.238 που χειρίζεται ο 

δικηγόρος κ. Ιωάννης Παπανικολάου παραπέμπουμε στη Σημείωση 29 § (1). 

β) Στις ανωτέρω με συμβολισμό (*) ενδεχόμενες υποχρεώσεις ποσού € 8.329.824 περιλαμβάνονται υποχρεώσεις πρακτορείας 

ποσού € 4.844.545 για τις οποίες δικηγόρος της εταιρείας που τις χειρίζεται αναφέρει τα εξής: (1) Για αξίωση αποζημίωσης 

ποσού € 3.900.000 εκδόθηκε οριστική απορριπτική απόφαση της αγωγής του πράκτορα λόγω αοριστίας, (2) για αξίωση 

αποζημίωσης πράκτορα ποσού € 944.545 και αποζημιώσεις πελατών ποσού € 484.217 εκτιμά ότι δεν θεμελιώνονται από 

νομικής ή/και ουσιαστικής απόψεως και κατά συνέπεια δεν θεωρείται στο στάδιο αυτό πιθανή η ευδοκίμησή τους και (3) για 

αποζημίωση πελάτη ποσού € 1.437.311 εκτιμά ότι δεν είναι δυνατή προς το παρόν πρόβλεψη ή εκτίμηση της πιθανής έκβασης 

της δίκης. Επίσης, για αγωγή αποζημίωσης πελάτη ποσού € 296.921, εκδόθηκε οριστική απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η 

αγωγή ως μη νόμιμη. 

γ) Για αξιώσεις πρακτόρων ποσού € 625.238 που χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Παπανικολάου παραπέμπουμε στη 

Σημείωση 29 § (1). 

 27.  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 Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής : 

Ποσά σε Ευρώ  

 1/1 έως 

31/12/2017 

1/1 έως 

31/12/2016 

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     

Πωλήσεις  υπηρεσιών  1.324.781 951.492 

    

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  742.940 661.304 

    

iii) Υπόλοιπα τέλους χρήσεως που έχουν προκύψει από πωλήσεις 

αγαθών και υπηρεσιών.    

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη  9.309.587 12.056.878 

    

iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσεως που έχουν προκύψει από αγορές 

αγαθών και υπηρεσιών  176.784 192.791 

Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη    

 

v)  Παροχές προς τη Διοίκηση    

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές                        1.854.864 1.613.722 

    

vi)  Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0 0 

    

vii)  Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0 0 

28.  Κέρδη ανά μετοχή 

Ποσά σε Ευρώ  31/12/2017 31/12/2016   

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής  7.741.428 7.779.047   

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  330.000 330.000   

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)  23,4589   23,5729     
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29.   Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

(1) Σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 22/3/2018 επιστολή του Δικηγόρου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Παπανικολάου, έχουν 

ασκηθεί αγωγές συνολικού ποσού € 21.528.868 πρώην πρακτόρων της εταιρείας, για διάφορες αιτίες,  μετά την εκ μέρους τους 

καταγγελία  της σύμβασης πρακτορείας με την εταιρεία. Κατά την εκτίμησή του αλλά και σύμφωνα με τις έως σήμερα 

πρωτόδικες  αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τις εν λόγω υποθέσεις, εκτιμάται ότι αγωγές συνολικού ποσού € 21.142.498 θα 

απορριφθούν στο σύνολό τους και κατά το υπόλοιπο, ποσού € 386.370 ενδέχεται να επιδικαστούν κατά της εταιρείας. 

Αναφέρουμε εδώ ότι σε αντιστάθμιση των ανωτέρω υποχρεώσεων που ενδέχεται να επιδικαστούν κατά της εταιρείας, 

εκκρεμούν αγωγές της εταιρείας κατά των εν λόγω πρακτόρων, από διάφορες αιτίες, συνολικού ποσού € 4.596.709,68. Κατά 

την εκτίμησή του αλλά και σύμφωνα με τις έως σήμερα πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τις εν λόγω υποθέσεις, 

υπάρχουν πιθανότητες ευδοκίμησης των ως άνω αξιώσεων της εταιρείας κατά των πρώην πρακτόρων της, το δε ποσό που 

εκτιμάται ότι θα επιδικαστεί εν τέλει προς την εταιρεία θα υπερκαλύπτει σημαντικά το σύνολο των ποσών τα οποία θα 

επιδικαστούν ενδεχομένως κατά της εταιρείας εξ αφορμής των παραπάνω αγωγών πρώην πρακτόρων εναντίον της. 

   

(2) Η απορροφηθείσα εταιρεία «ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΕΕ» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά  

για  την περίοδο 1/1-31/3/2013 ενώ οι χρήσεις 2009 και 2010 έχουν  παραγραφεί .Για την απορροφώσα εταιρεία  «UNITEL 

HELLAS AE» οι χρήσεις 2007, 2008 έχουν παραγραφεί. Η ενιαία χρήση 1/1/2009 - 6/12/2012 που αφορούσε την περίοδο 

εκκαθάρισης καθώς και η περίοδος αναβίωσης 7/12/2012-31/12/2012 έχουν υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις  του άρθρου 82 § 5 Ν. 2238/1994 και έλαβε έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

με Γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Η απορροφηθείσα εταιρεία «ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΕΕ» για τις 

χρήσεις 2011 και 2012 έχει υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις  του 

άρθρου 82 § 5 Ν. 2238/1994 και έλαβε έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με Γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Η απορροφώσα 

εταιρεία UNITEL HELLAS AE» υπό την νέα επωνυμία ως ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε για τη χρήση 2013  

λόγω υπαγωγής της στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προβλέπεται  από τις διατάξεις του 

άρθρου 82 § 5 Ν. 2238/1994, και του άρθρου 65 Α του Ν.4174/2013 ,για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με βάση τον Ν.4110/2016 έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με  Γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 

2017  ο φορολογικός έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του 

Ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με βάση το Ν. 4110/2016 βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017. 

Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν 

θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

29.   Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31/12/2017, που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της 

Εταιρείας 

 

  

Κρυονέρι, 14 Φεβρουαρίου 2018 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ & 

ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

   

   

   

   

   

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΑ  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 2017  

(1 Ιανουαρίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017) 

ΤΗΣ  

«A.C.S. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122050001000 

 

Κύριοι μέτοχοι, 

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής για λόγους συντομίας 

«Έκθεση») συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4403/7.7.2016. 

Η Έκθεση περιέχει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης με αντικειμενικό και επαρκή 

τρόπο και με γνώμονα την ουσιαστική και όχι τυπική πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα που 

περιέχονται σε αυτήν. 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2017. 

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως : 

 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας 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 και τουριστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων εν γένει . 

η) Το εμπόριο – επισκευές ασυρματικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού . 

θ) Η παροχή υπηρεσιών στη μεταφορά κεφαλαίων και η διενέργεια  υπηρεσιών πράξεων 

πληρωμών, ως αντιπρόσωπος Ιδρύματος Πληρωμών που λειτουργεί νόμιμα  στην Ελλάδα και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέχει την απαιτουμένη  άδεια λειτουργίας ως Ίδρυμα Πληρωμών. 

ι) Η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, σεμιναρίων, κ.τ.λ., όπως ενδεικτικά σε 

θέματα μηχανογράφησης, λειτουργίας, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και η επιχείρηση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εν σχέση με οιανδήποτε δραστηριότητα της εταιρείας. 

κ) 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. 

λ) Η διενέργεια, για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών, εισπράξεων δια παντός μέσου, 

αντίτιμου εμπορικών συναλλαγών. 

μ) Η παροχή πάσης φύσεως ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

 ν) Η παροχή υπηρεσιών έκδοσης και πώλησης εισιτηρίων θεαμάτων. 
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ξ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).  

ο) Η μελέτη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νομό Αττικής, στην Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής και είναι 

μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας «Quest Συμμετοχών A.E.» και περιλαμβάνεται στις 

ενοποιημένες καταστάσεις που συντάσσει ο όμιλος. 
 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων 

Η Χρήση 2017 είναι κερδοφόρα παρά την παρατεταμένη οικονομική ύφεση που πλήττει την 

Ελληνική Οικονομία. 

2. Οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας 

2.1. Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στην κλειόμενη χρήση 2017 σε € 98,93 εκατ. έναντι 

€ 89,99 εκατ. της προηγούμενης χρήσεως 2016 και είναι αυξημένος  κατά 9,94 %. 

2.2. Κερδοφορία 

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσεως 2017 ανήλθαν σε € 11,201 εκατ. έναντι € 10,754 εκατ. της 

προηγούμενης χρήσεως 2016, παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 4,15%.  

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της κλειόμενης χρήσεως 2017 ανήλθαν σε € 7,7 εκατ. 

έναντι € 7,8 εκατ. της προηγούμενης χρήσεως 2016, παρουσιάζοντας μείωση  κατά  -0.48%. 

3. Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 αντίστοιχα 

έχουν ως εξής: 

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 31.12.2017  31.12.2016  

     

Κυκλοφορούν ενεργητικό 30.485.129 69,02% 25.145.545 65,40% 

Σύνολο ενεργητικού 44.166.365  38.447.267  

     

Πάγιο ενεργητικό 13.681.236 30,98% 13.301.722 34,60% 

Σύνολο ενεργητικού 44.166.365  38.447.267  

     

Ιδια κεφάλαια 21.865.041 98,04% 16.390.844 74,31% 

Σύνολο υποχρεώσεων 22.301.324  22.056.423  

     

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.  

     

Σύνολο υποχρεώσεων 22.301.324 50,49% 22.056.423 57,37% 

Σύνολο παθητικού 44.166.365  38.447.267  

     

Ιδια κεφάλαια 21.865.041 49,51% 16.390.844 42,63% 

Σύνολο παθητικού 44.166.365  38.447.267  
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Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας   

     

Ιδια κεφάλαια 21.865.041 159,82% 16.390.844 123,22% 

Πάγιο ενεργητικό 13.681.236  13.301.722  

     

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια 

Κεφάλαια. 

     

     

Κυκλοφορούν ενεργητικό 30.485.129 162,10% 25.145.545 132,21% 

Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις 18.806.000  19.019.055  

     

Ο δείκτης αυτός  δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της  με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

     

Κεφάλαιο κινήσεως 11.679.129 38,31% 6.126.490 24,36% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 30.485.129  25.145.545  

     

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το 

οποίο  

χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και 

Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας    

 31.12.2017  31.12.2016  

     

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 11.457.397 11,58% 10.893.355 12,10% 

Πωλήσεις  αποθεμάτων & υπηρεσιών 98.933.779  89.992.650  

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των 

εκτάκτων  και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

     

     

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 11.200.647 11,31% 10.754.239 11,95% 

Σύνολο εσόδων 99.001.229  90.012.494  

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά 

της έσοδα 

     

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 11.200.647 51,23% 10.754.239 65,61% 

Ιδια κεφάλαια 21.865.041  16.390.844  

     

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

     

Μικτά αποτελέσματα 28.031.956 28,33% 24.317.509 27,02% 

Πωλήσεις  αποθεμάτων & υπηρεσιών 98.933.779  89.992.650  
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων 

της εταιρείας 

 

Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

1. Θέση της εταιρείας στην αγορά 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών και θεωρείται κορυφαία στον κλάδο της. 

2. Επενδύσεις 

Στην παρούσα χρήση 2017 η εταιρεία διενήργησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (μεταφορικά 

μέσα & λοιπό εξοπλισμό) ποσού € 0,88 εκατ.  

3. Ασφάλεια,  Εργασία 

Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η αρμονική συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και της 

Διοίκησης της εταιρείας. αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με 

τη λειτουργία της εταιρείας.  

Η εταιρεία, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και της αγοράς εργασίας προσπαθεί να επιτύχει 

τους στόχους της προσλαμβάνοντας προσωπικό υψηλών δυνατοτήτων και προσόντων, 

παρέχοντας ικανοποιητικές αποδοχές. 

Οι απολύσεις προσωπικού γίνονται μόνο σε περίπτωση που κάποιος από το προσωπικό δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρείας ή δεν δείχνει την πρέπουσα επιμέλεια και πάντοτε 

μέσα στα νόμιμα πλαίσια της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.    

4. Περιβάλλον 

Περιβαλλοντικά Θέματα 

Η εταιρεία λειτουργεί με συναίσθηση της περιβαλλοντικής της ευθύνης και προσαρμόζει 

συστηματικά την επιχειρηματική πρακτική στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και 

της εξοικονόμησης πόρων. Παράλληλα διασφαλίζει ότι η εμπορική λειτουργία της εταιρείας 

επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον στο μικρότερο δυνατό βαθμό και ότι είναι σύμφωνη με την 

ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά και λαμβάνει 

δράσεις για τη βελτίωση συνολικά του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, με ιδιαίτερη 

έμφαση στη μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τη συστηματική 

ανακύκλωση υλικών και τη μείωση των ρύπων από τις μεταφορές. Η εταιρεία διαθέτει 

Πολιτική Περιβάλλοντος, που δίνει ακριβείς κατευθύνσεις για τους παραπάνω αναφερόμενους 

τομείς /  δράσεις. 

Πέραν των πληροφοριών που παρουσιάζονται στη ενότητα αυτή, η εταιρεία πρόκειται να 

παρουσιάσει πληροφορίες αναφορικά με την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων 

(Ανθρακικό αποτύπωμα, απορρίμματα/απόβλητα και νερό) στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 

του 2017. 

Εταιρικές πολιτικές και δέουσα επιμέλεια 

Ανακύκλωση 

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, έχει αναπτυχθεί η Πρότυπη 

Διαδικασία Ανακύκλωσης, σύμφωνα με την οποία συλλέγονται τα προς ανακύκλωση υλικά και 

μεταφέρονται σε κεντρικά σημεία συλλογής, από όπου τα παραλαμβάνουν πιστοποιημένες 

εταιρείες αξιοποίησης. 

Κατανάλωση ενέργειας και αποδοτικότητα 

Η δέσμευση της εταιρείας για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος εκτείνεται πέρα 

από οποιασδήποτε ρυθμιστική συμμόρφωση. Στην εταιρεία υλοποιούνται σταθερά ενέργειες 

για την αναβάθμιση και βελτίωση των κτηριακών και τεχνολογικών υποδομών, όπως η 

εγκατάσταση συστήματος μέτρησης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας , η σταδιακή 

αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους, τεχνολογίας led, καθώς και η αντικατάσταση παλαιών 

ενεργοβόρων συσκευών και η εγκατάσταση συστήματος αυτόματης λειτουργίας και 
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σβησίματος φώτων σε κοινόχρηστους χώρους. Στόχος για την επόμενη τριετία (2017-2019) 

είναι να μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος σε (kwh) κατά 3% -5% ετησίως, με σταθερή 

δραστηριότητα. Το ποσοστό μείωσης θα ελαττώνεται κατά 0,5% για κάθε 25% αύξηση 

δραστηριότητάς. 

Μείωση ρύπων από μεταφορές 

Η ACS AEE, εφαρμόζει συνεχή προγράμματα ανανέωσης των οχημάτων, τόσο για την 

εταιρεία όσο και στο δίκτυο της με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος της. Παράλληλα 

εξετάζει και επεξεργάζεται συνεχώς νέα συστήματα και εργαλεία για την ακριβέστερη 

καταμέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη βελτίωση της λειτουργίας της. 

Περαιτέρω στοιχεία πρόκειται να παρουσιαστούν στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 

Ομίλου  για το 2017. 

Η ACS AEE λόγω του αντικειμένου της δίνει ιδιαίτερη σημασία στον περιορισμό των 

ατμοσφαιρικών ρύπων που εκλύονται κατά τις μεταφορές και για το λόγο αυτό είναι 

πιστοποιημένη κατά ISO 14001:2004 από τον αναγνωρισμένο φορέα ABS Quality  Evaluations 

Inc. για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει . 

Οι περιβαλλοντικές αρχές που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, βασισμένες στο Σύμφωνο των 

Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύεις που έχει 

αναλάβει για την προστασία του περιβάλλοντας σε σχέση με τη λειτουργία της. 

Συμπληρωματικά σε αυτό, οι εταιρείες του Ομίλου στοχεύουν σε βιώσιμη παραγωγή και 

κατανάλωση των προϊόντων τους, έτσι ώστε να μην απειλείται η δημοσία υγεία και ευημερία. 

 

 

Δ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  

1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

H εταιρεία ως μέλος του Ομίλου της «Quest Συμμετοχών A.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 Διοικητικό 

Συμβούλιο.  Το Διοικητικό 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. 

(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.  

(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 Διεύθυνση 

Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι 

όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εμπράγματες ή άλλες 

εξασφαλίσεις. 
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(γ)  Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμιακά διαθέσιμα 

καθώς και διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. 
Χρηματοοικονομικές  Υποχρεώσεις 

31/12/2017 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 
Πάνω από 5 

έτη Σύνολο 

Παράγωγα 
Χρηματoοικονομικά 
Προϊόντα 

    
0 

Προμηθευτές και άλλες 
υποχρεώσεις 18.717.963 28.928 16.875 3.537.558 22.301.324 

 
18.717.963 28.928 16.875 3.537.558 22.301.324 

      

      
   

 
   

      

31/12/2016 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 
Πάνω από 5 

έτη Σύνολο 

Παράγωγα 
Χρηματoοικονομικά 
Προϊόντα 

    
0 

Προμηθευτές και άλλες 
υποχρεώσεις 18.933.996 17.603 26.452 3.078.372 22.056.423 

 
18.933.996 17.603 26.452 3.078.372 22.056.423 

 

 

2. Λειτουργικοί κίνδυνοι 

 

2.1. Προμηθευτές 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές, δεδομένου ότι 

είναι παροχής υπηρεσιών και κανένας προμηθευτής της, δεν διαθέτει εξαιρετικά σημαντικό και 

μη διαχειρίσιμο υπόλοιπο την 31.12.2017. 

2.2. Προσωπικό 

 Η εταιρεία στηρίζεται σε ομάδα ικανών και έμπειρων στελεχών και λοιπού προσωπικού, τα 

οποία διαθέτουν πλήρη γνώση του αντικειμένου τους και των συνθηκών αγοράς του κλάδου 

που δραστηριοποιείται. Το γεγονός αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των 

διαδικασιών της εταιρείας και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. 

Στη χρήση 2017 ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 444 άτομα και οι 

αμοιβές τους καθώς και οι λοιπές ασφαλιστικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις τους ανήλθαν στο 

ποσό των € 18,800 εκατ., αυξημένες σε ποσοστό 6,00% έναντι της προηγούμενης χρήσεως 

2016. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στις σημειώσεις (Notes) των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2017. 

 

 

Ε. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα εξακολουθεί να παραμένει 

ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Οι παραπάνω 

εξελίξεις ενδέχεται, σε κάποιο βαθμό, να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες της 

Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προσδιορίσει τις περιοχές που 

επηρεάζονται από τις εξελίξεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και έχει λάβει τα μέτρα 
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που είναι απαραίτητα για να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις των κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

που αντιμετωπίζει η Εταιρεία. 

 

 

ΣΤ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ  

 

Η ACS  κατά το 2017  έδωσε έμφαση στην αύξηση των πωλήσεων, τη συγκράτηση των 

δαπανών, την αποτελεσματική διαχείριση του ρίσκου και την παραγωγή θετικών 

χρηματοροών. 

 Η εταιρία είχε μια  θετική  πορεία με ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων της, ενώ τα 

συνολικά της έσοδα διαμορφώθηκαν σε περίπου ευρώ 99 εκατ. (+9,9% σε σχέση με το 2016). 

Τα έσοδα από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών 2017 αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε σχέση με 

το 2016, ενώ τα έσοδα από τις υπηρεσίες ταχυδρομείου παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 

16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

 Η δραστηριότητα των υπηρεσιών ταχυδρομείου αποτελεί τη δεύτερη βασική δραστηριότητα 

της εταιρίας μετά τις ταχυμεταφορές και αφορά το 15% των συνολικών εσόδων της εταιρίας. 

 

 Τα κέρδη EBITDA της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε περίπου ευρώ 12,4 εκατ. (υψηλότερα 

κατά περίπου 6% από το 2016) ενώ τα ΚΠΦ (EBT) ανήλθαν σε περίπου  ευρώ 11,2 εκατ. 

(υψηλότερα κατά περίπου 5% από το 2016). 

 Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2016 είχαν επηρεαστεί  από έκτακτα θετικά 

αποτελέσματα ύψους € 1,3 εκατ.  

 

Η ανάπτυξη της δραστηριότητας των ταχυμεταφορών της εταιρίας κατά το 2017 οφείλεται και 

στη γενικότερη ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς των ταχυμεταφορών που εκτιμάται ότι θα 

συνεχίσει να αναπτύσσεται και τα επόμενα έτη λόγω της διαρκούς ανάπτυξης του 

ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).  

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία από τα τέλη του 2016  υλοποιεί την Β’ Φάση της αναβάθμισης των 

εγκαταστάσεων της διαλογής στην Αττική σε οικόπεδο που είχε αποκτήσει στις αρχές του 

2015 στην περιοχή του Αιγάλεω  και βρίσκεται στη φάση των μελετών για τη λήψη άδειας 

δόμησης. 

 Η φάση αυτή αφορά κυρίως τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου διαλογής με πολύ 

υψηλότερη χωρητικότητα και δυνατότητα διαλογής, ενώ το ύψος της επένδυσης της Β’ φάσης 

εκτιμάται να ανέλθει σε περίπου  24 εκατ. ευρώ και θα έχει ολοκληρωθεί περίπου στα τέλη του 

2019. 

 

Για το 2018 η ACS βασίζει την ανάπτυξη των εσόδων της κυρίως στις υπηρεσίες 

Ταχυμεταφορών. Η αγορά των υπηρεσιών ταχυμεταφορών εκτιμάται ότι  λόγω της ανάπτυξης 

του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) θα κινηθεί θετικά. Παράλληλα η εταιρία προχωράει 

και σε σημαντική αναβάθμιση των μηχανογραφικών της υποδομών και νέων λύσεων για τους 

πελάτες της  καθώς και την ανάπτυξη του δικτύου των σημείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των αναγκών των πελατών του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) με στόχο την αύξηση 

του μεριδίου της στην αγορά αυτή. Η αγορά του ταχυδρομείου παραμένει μια φθίνουσα αγορά 

λόγω της σταδιακής υποκατάστασης της αλληλογραφίας από τις ηλεκτρικές επικοινωνίες, αλλά 

το μερίδιο της ACS στην αγορά αυτή είναι ακόμα πολύ μικρό (περίπου 5-6%) και υπάρχουν  

προοπτικές ανάπτυξης των εσόδων της από την αύξηση του μεριδίου της. Συνολικά το 2018 

εκτιμάται ότι, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο αρνητικό γεγονός, η ACS θα παρουσιάσει  αύξηση 

του συνολικού κύκλου εργασιών της.  
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Ζ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Η μερισματική πολιτική της διοίκησης της ACS προωθεί τη διανομή ικανοποιητικού 

μερίσματος κάθε χρόνο, εφόσον τα μεγέθη της κερδοφορίας το επιτρέπουν. 

Για την προηγούμενη χρήση 2016, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη διανομή 

μερίσματος μικτού ποσού € 1,99 εκατ. 

Για τη χρήση 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού € 1.999.800 εκατ. (€ 

6,06 ανά μετοχή)  Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων. 

 

H. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

 Οι συναλλαγές που αφορούν σε πωλήσεις και αγορές αγαθών & υπηρεσιών, μερίσματα, 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόμενα μέρη και παροχές προς τη Διοίκηση 

έχουν ως εξής : 

Ποσά σε Ευρώ  

 1/1 έως 

31/12/2017 

 1/1 έως 

31/12/2016 

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     

Πωλήσεις  υπηρεσιών  1.324.781 951.492 

    

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  742.940 661.304 

    

iii) Υπόλοιπα τέλους χρήσεως που έχουν προκύψει από πωλήσεις 

αγαθών και υπηρεσιών.    

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη  9.309.587 12.056.878 

    

iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσεως που έχουν προκύψει από αγορές 

αγαθών και υπηρεσιών  176.784 192.791 

Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη    

 

v)  Παροχές προς τη Διοίκηση    

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές                        1.854.864 1.613.722 

    

vi)  Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0 0 

    

vii)  Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0 0 

 

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση εμπορικούς όρους της αγοράς. Δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί συναλλαγές με μέλη της Γενικής Διεύθυνσης ούτε έχουν χορηγηθεί δάνεια 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συγγενείς αυτών. 

 

Θ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Η εταιρεία διαθέτει (3) υποκαταστήματα και (1) αποθηκευτικό χώρο. 
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Ι. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Η εταιρεία δεν είναι βιομηχανική ώστε να διατηρεί τμήμα ερευνών και ανάπτυξης της 

παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων. 

Κ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Η εταιρεία δεν απέκτησε στη χρήση 2017  ίδιες μετοχές της. 

Λ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι και την ημέρα 

έγκρισης της παρούσας έκθεσης που να επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας.  

 

Κρυονέρι, 14 Φεβρουαρίου 2018 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

Ακριβές αντίγραφο  

 

Απόστολος Γεωργαντζής 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 
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B E B A I Ω Σ Η 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω  Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που αποτελείται από 10 σελίδες 

είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία  30  Μαρτίου 

2018. 

                    

 

            Αθήνα, 30  Μαρτίου 2018 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11541 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 


