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Μέλος Καραγεώργης ∆ηµήτριος
Μέλος Αβλιχος Στυλιανός

31/12/2008 31/12/2007 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 87.579                   80.611                    
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 3.141                    3.214                      Μικτά Κέρδη/ (ζηµίες) 16.797                   15.745                    
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 288                       373                         Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15                         15                           επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.775                     3.696                      
Αποθέµατα 593                     433                       Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατ 475                      405                       

Aπαιτήσεις από πελάτες 21.954                  19.526                    Κέρδη /(ζηµίες)  προ φόρων 5.250                     4.101                      
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.025                    3.838                      Καθαρά κέρδη /(ζηµίες) µετά από φόρους 3.122                     2.931                      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.016                  27.399                    

Κέρδη /(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € ) 0,1643 0,1543
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.433                    13.373                    Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 4.640                    1.120                      και συνολικών αποσβέσεων 5.979 4.904
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) 13.073                  14.493                    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.236                    1.040                      
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1                           190                         31/12/2008 31/12/2007
Προµηθευτές 2.674                    2.727                      Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα) 14.493                   11.562                    
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 14.031                  8.949                      Κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 3.122                     2.931                      
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 17.942                  12.906                    Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου (4.940)                    -                             
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 31.016                  27.399                    ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (625)                       -                             

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση 1.023                     -                             
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 13.073                   14.493                    
Έµµεση Μέθοδος

31/12/2008 31/12/2007 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Λειτουργικές δραστηριότητες 1. Υπάρχει επίδικη απαίτηση αποζηµίωσης της Εταιρείας, από αγωγή που έχει ασκηθεί προς τρίτους για αθέµιτο 
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 5.250                    4.101                      ανταγωνισµό ποσού € 20,4 εκ. περίπου η οποία απερρίφθη στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών και στο Εφετείο
Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αθηνών. Εναντίον της αποφάσεως του Εφετείου έχει ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, η οποία έχει
Αποσβέσεις 1.203                    1.208                      προσδιοριστεί να συζητηθεί την  16/11/2009( Σχετικά παραπέµπουµε στην παράγραφο 30 των σηµειώσεων της
Προβλέψεις 157                     233                       Εταιρείας).
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (508)                      (535)                        2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 και 2008
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 69                         125                         3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 και µ

προσαρµογές για 31η ∆εκεµβρίου 2007  σε 489 και 503 άτοµα αντίστοιχα.

 µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 4. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως καθώς και τα υπόλοιπα 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (160)                      52                           των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα 
Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (1.128)                   816                         συνδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.509                    (310)                        1/1 - 31/12/2008

Μείον: i)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 589 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (69)                        (125)                        ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  88 
Καταβεβληµένοι φόροι (1.773)                   (983)                        iii) Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 73 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 5.551                    4.582                      iv) Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 140 
Επενδυτικές δραστηριότητες v) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκηση 1.737 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (1.101)                   (833)                        vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 11                         7                             vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 544                       530                         5. Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Μερίσµατα εισπραχθέντα 9                           5                             31/12/2008 31/12/2007
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (538)                      (291)                        Προβλέψεις σχετικές µε επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 0 0 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Προβλέψεις σχετικές µε ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 812 312 
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου (2.470)                   -                              Λοιπές προβλέψεις 5.178 6.606 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -                            2.200                      Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές µε
Εξοφλήσεις  δανείων -                            (4.078)                     επισφαλείς απαιτήσεις και  µε την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (189)                      (592)                        από την υπηρεσία. 
Μερίσµατα πληρωθέντα (625)                      -                              6. Στην παρούσα χρήση καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην καθαρή θέση έσοδα ποσού € 1.023 χιλ που αφορούν
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3.284)                   (2.470)                     αντιλογισµό  προβλέψης, που είχε γίνει σε προηγούµενες χρήσεις για υπό εκκαθάριση θυγατρική εταιρεία της οποίας
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα η ολοκλήρωση και διαγραφή έγινε στη χρήση 2008.
και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 1.729                    1.821                      7. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου  2008 τα οποία θα έπρεπε ή να
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 2.412                    590                              κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 4.141                    2.412                      8. 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 99,68%
και ενσωµατώνεται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Κρυονέρι, 17 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΤΡΙΑ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α∆Τ.AB 327202 Α∆Τ.Φ 090096    Α∆Τ.Ι 186016

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0002602-Α' ΤΑΞΗΣ

ACS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ACS ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

 (δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:27890/04/Β/92/118(99)
 Ασκληπιού 25, 14568 Κρυονέρι- Αττικής

EETT
A.M: 99-122

Ειδική & Γενική Άδεια
Ταχυδροµικών  Υπηρεσιών


