
Αρμόδια Υπηρεσία: Γ.Ε.ΜΗ:ΕΒΕΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Στυλιανος  Μ. Ξενάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11541) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

                                   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ελεγκτική εταιρεία:ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 125) Πρόεδρος Τζωρτζάκης Παντελής

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Αντιπρόεδρος Κουτσουρέλη Ευτυχία

Διεύθυνση διαδικτύου:     www.quest.gr , www.acscourier.net Διευθύνων Σύμβουλος Γεωργαντζής Απόστολος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Μέλος Φέσσας Θεόδωρος

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 18 Μαρτίου 2014 Μέλος Μπιτσάκος Μάρκος

Συνενωμένος 

συγχωνευθεισών 

εταιρειών «ΑCS 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

Α.Ε.Ε.»και «UNITEL 

HELLAS AE» *

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 7/12-31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 56.533                   -                            73.076                     70.975                     

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 2.889                   -                             1.495                      Μικτά Κέρδη/ (ζημίες) 12.096                   -                            15.541                     15.555                     

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 79                        -                             126                         Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14                        -                             15                           επενδυτικών αποτελεσμάτων 2.353                     (3)                          2.805                       2.439                       

Αποθέματα 504                      -                             420                         Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα 170                        4                            249                          484                          

Aπαιτήσεις από πελάτες 418                      -                             4.853                      Κέρδη /(ζημίες)  προ φόρων 2.523                     1                            3.054                       2.923                       

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 32.066                 2.255                     24.177                    Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (A) 2.619                     1                            3.015                       1.753                       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 35.969                 2.255                     31.085                    Λοιπά συνολικά έσοδα  / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) -                            -                            -                               -                               

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  μετά από φόρους (Α)+(Β) 2.619                     1                            3.015                       1.753                       

Μετοχικό Κεφάλαιο 12.192                 11.819                   12.192                    

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 6.777                   (9.568)                    3.785                      Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) 0,2161 0,0001 - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) 18.970                 2.251                     15.977                    

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.109                   -                             1.935                      Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

Προμηθευτές 2.520                   3                            2.465                      και συνολικών αποσβέσεων 2.845 -3 3.405 3.039

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.371                 2                            10.708                    

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 17.000                 4                            15.108                    

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 35.969                 2.255                     31.085                    31/12/2013 31/12/2012

* Αναπροσαρμογή κονδυλίων λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του ΔΛΠ 19 Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 2.251                     2.250                       

Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 2.619                     1                              

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου(Από απορρόφηση ACS) 300                        -                               

Ποσά προερχόμενα από την απορροφούμενη  ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 14.184                   

Αποθεματικά αναλογιστικών διαφορών (384)                      

Έμμεση Μέθοδος Διανεμηθέντα μερίσματα -                            -                               

31/12/2013 31/12/2012 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 18.970                   2.251                       

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 2.523                   1                            ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 1.Στην παρούσα χρήση 2013 σύμφωνα με την αριθμ.7298/2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών 

Αποσβέσεις 492                      -                             «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προήλθε από την αλλαγή επωνυμίας της «UNITEL HELLAS A.E.», και «ΑCS ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

Προβλέψεις 523                      -                             ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 § 2 και 69-77

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (254)                     -                             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 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 87                        (4)                           στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 142973/2013. 

2. Ως συγκρίσιμα κονδύλια των χρήσεων 2012 και 2013 τέθηκαν: (α) Στον Ισολογισμό της χρήσεως 2012 τα αντίστοιχα της μετονομασθείσας Εταιρείας «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περιόδου 1/1-31/12/2012 τα οποία δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της χρήσεως 2013 λόγω του ότι η εν λόγω Εταιρεία βρισκόταν σε 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 164                      -                             αδράνεια (λόγω αναβίωσης από τελούσα σε εκκαθάριση) και στη χρήση 2013 τα αντίστοιχα της «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περιόδου 

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 3.331                   1                            1/1-31/12/2013 και (β) Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2012 τα αντίστοιχα της μετονομασθείσας Εταιρείας «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.998                   2                            ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περιόδου 7/12-31/12/2012 ενώ στη χρήση 2013 αφενός τα Αποτελέσματα 1/1-31/12/2013 της «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Μείον: και αφετέρου τα Αποτελέσματα περιόδου 1/4-31/12/2013 της «ΑCS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (87)                       (0)                           3.Στη συνενωμένη κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως τα υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσεως 2012 περιλαμβάνουν τα αναμορφωμένα με βάσει το ΔΛΠ 19 

Καταβεβλημένοι φόροι (366)                     -                             κονδύλια της ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΕ και της πρώην UNITEL  HELLAS AE από 1/1-31/12/2012. Τα υπόλοιπα της χρήσεως 2013 αφορούν τα κονδύλια της 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.411                   (2)                           ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ από 1/1-31/12/2013.

Επενδυτικές δραστηριότητες 4.Στην υπό ημερομηνία 13/12/2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (724)                     -                             κατά 300.000,00 €, το οποίο αποτελεί το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης κατά τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.2166/73 εταιρείας

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων 10                        -                             «ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εκδόθηκαν 300.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη.

Τόκοι εισπραχθέντες 257                      4                            5.Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν ενδέχεται να έχουν σημαντικήεπίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας 

Μερίσματα εισπραχθέντα -                           -                             (Σχετικά παραπέμπουμε και στις σημειώσεις 25 και 28 της εταιρείας).

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (457)                     4                            6. Η απορροφηθείσα εταιρεία "ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΕ" δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009, 2010 και την περίοδο 1/1-31/3/2013 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες και η απορροφώσα εταιρεία "UNITEL HELLAS AE" δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007  και 2008. (Βλέπε Σημ. 28)

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου -                           -                             7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 31η Δεκεμβρίου 2012 σε 399 και 400 άτομα αντίστοιχα.

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -                           -                             8. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη 

Εξοφλήσεις  δανείων - - της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -                           -                             1/1 - 31/12/2013

Μερίσματα πληρωθέντα -                           -                             i)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 564 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                           -                             ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  184 

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα iii) Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 56 

και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 8.954                   2                            iv) Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 113 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 2.251                   2.248                     v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 692 

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

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 25.801                 2.251                     vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 

9. Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2013 31/12/2012

Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 0 0 

Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 850 0 

Λοιπές προβλέψεις 16.994 0 

Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με

επισφαλείς απαιτήσεις και  με την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου

από την υπηρεσία. 

10.Δεν υπάρχουν  σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31/12/2013, που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

11. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας Quest Συμμετοχών A.E. με έδρα την Ελλάδα. 

Η Συμμετοχή της  στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 99,72% και ενσωματώνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Κρυονέρι, 18 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔ.Τ Χ 072948 ΑΔΤ.Φ 090096    ΑΔΤ.Ι 186016

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0002602-Α' ΤΑΞΗΣ

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα προερχόμενα από την απορροφούμενη ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΕΕ

       με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

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

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:122050001000

 Ασκληπιού 25, 14568 Κρυονέρι- Αττικής

Συνενωμένη συγχωνευθεισών εταιρειών 

«ΑCS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.»και «UNITEL 

HELLAS AE» *

ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  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 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 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 ΧΡΗΣΕΩΣ (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 ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

EETT
A.M: 99-122

Ειδική & Γενική Άδεια

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών


