ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)

EETT
A.M: 99-122
Ειδική & Γενική Άδεια
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ACS A.E.E. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει
πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία και στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών με αριθμό 27890/04/B/92/118(99).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση έδρας Εταιρείαs: Ασκληπιού 25 14568 Κρυονέρι- ΑττικήςΟρκωτός ελεγκτής λογιστής: Στυλιανός Μ.Ξενάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11541)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:27890/04/Β/92/118(99)
Ελεγκτική εταιρεία:ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125)
Αρμόδια Νομαρχία: Ανατολικής Αττικής
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.quest.gr
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 2 Φεβρουαρίου 2007

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
31/12/2006
Πάγια στοιχεία ενεργητικού

3.971

Επενδύσεις
Αποθέματα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
1/1 - 31/12/2006
1/1 - 31/12/2005

31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
4.271

Φέσσας Θεόδωρος
Γεωργαντζής Απόστολος
Κουτσουρέλη Ευτυχία
Καραγεώργης Δημήτριος
Εφορακόπουλος Δημήτριος

Σύνολο κύκλου εργασιών

74.686

66.774

Μικτά Κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων

13.425

10.540

4.217

2.793

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

3.036

1.365

14
485

14
469

Aπαιτήσεις από πελάτες

20.177

18.177

Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.822
26.469

2.683
25.614

Κέρδη προ φόρων σύνολο
Μείον: Φόροι
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους σύνολο

1.075
2.463
2.725
8.644
14.907
13.373
(1.811)
11.562
26.469

1.395
7.418
3.646
11.021
23.480
7.525
(5.391)
2.134
25.614

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € )

7

135

3.043
(1.698)
1.345

1.500
(872)
628

0,10

0,08

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β)

31η Δεκεμβρίου 2005 σε 529 και 541 άτομα αντίστοιχα.
5. 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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα)

31/12/2006
2.134
1.345
3.479
8.083
11.562

31/12/2005
1.506
628
2.134
2.134

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
31/12/2006

31/12/2005

Λειτουργικές δραστηριότητες

Mείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

συνδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
iii) Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη

1/1 - 31/12/2006
287.802
53.422
1.195.478
316.084

v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
786.856
vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
6. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2006 τα οποία θα έπρεπε ή να

Έμμεση Μέθοδος

Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
1. Υπάρχει επίδικη απαίτηση αποζημίωσης της εταιρείας, η οποία εκκρεμεί στο Εφετείο, από αγωγή που έχει ασκηθεί
προς τρίτους για αθέμιτο ανταγωνισμό ποσού € 20,4 εκ. περίπου.
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005 και 2006.
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των πάγιων στοιχείων (η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα)
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 και

3.043

1.500

1.181
151
(410)
399

1.428
20
(643)
365

(16)
(2.086)
(3.185)

142
1.030
(2.879)

(399)
(522)
(1.843)

(365)
(506)
91

(889)
12
406
(471)

7
(138)
(214)
587
243

8.083
(4.958)
(581)
2.545
231
359
590

236
(582)
(346)
(13)
372
359

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
7. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας
INFO-QUEST A.E.B.E. με έδρα την Ελλάδα. Η Συμμετοχή της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 92,91% και
ενσωματώνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Κρυονέρι, 1 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ
ΑΔΤ.AB 327202

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ
ΑΔΤ.Φ 090096

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ.Ι 186016
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0002602-Α' ΤΑΞΗΣ

