A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)

ΑCS ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ
ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ Α.Δ.Δ.
Α.Μ.Α.Δ. 27890/04/Β/92/118(99)
0ηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 2010
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
ζχµθσλα µε ηα ∆ηεζλή Πξφηππα Υξεµαηννηθνλνµηθήο
Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

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

1

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)

Πίνακας περιεχομένων
ειίδα
ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο

6

Ιζνινγηζκφο

7

Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

8

Kαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ

9

εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

10

1.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο

10

2.

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία

10

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

10

2.2 Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο

11

2.3 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ

16

2.4 Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

16

2.5 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

16

2.6 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ

16

2.7 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

17

2.8 Απνζέκαηα

18

2.9 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

18

2.10 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

18

2.11 Μεηνρηθφ θεθάιαην

18

2.12 Γαλεηζκφο

18

2.13 Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο)

18

2.14 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο

19

2.15 Αλαγλψξηζε εζφδσλ

19

2.16 Μηζζψζεηο

20

2.17 Κέξδε αλά κεηνρή

20

2.18 Γηαλνκή κεξηζκάησλ

20

2.19 πγθξηηηθά ζηνηρεία

20

3.

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ

20

3.1

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ

20

3.2

Πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ

21

4.

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο

22

5.

Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα

22

6.

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

25

7.

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

26

2

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)

8.

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο

27

9α. Υξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα αλά θαηεγνξία

27

9β. Πηζηνιεπηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ

27

10. Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

28

11. Aλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο

28

12. Απνζέκαηα

29

13. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

29

14. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

30

15. Μεηνρηθφ θεθάιαην

31

16. Λνηπά απνζεκαηηθά

31

17. Γαλεηζκφο

31

18. Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία

32

19. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

32

20. Έμνδα αλά θαηεγνξία

33

21. Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο

34

22. Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο – θαζαξφ

34

23. Φφξνο Δηζνδήκαηνο

34

24. Λνηπά θέξδε /(δεκίεο) - θαζαξά

35

25. Λνηπά έζνδα

35

26. Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο (Γεζκεχζεηο)

35

27. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο

36

28. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε

37

29. Κέξδε αλά κεηνρή

37

30. Πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο

38

31. Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ.

38

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

39

3

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)

ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηφρνπο ηεο «A.C.S. ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ
ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ »
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «A.C.S. ΓΙΔΘΝΔΙ
ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΙ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ », πνπ
απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ
εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε
ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη
κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζχλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Η δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα
εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε
αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζχλε Διεγθηή
Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο
δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ
απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη
ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο
δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη
επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο
θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη
θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Γλψκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ
θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2010, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ ζεκάησλ.
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ
νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα , 10 Μαξηίνπ 2011
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΓΔΩΡΓΙΟ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ
Α.Μ. ΟΔΛ 14131
πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΟΔΛ 125
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Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο

Ποσά σε Ευρώ

εκείσζε

1/1/2010 έσο
31/12/2010

1/1/2009 έσο
31/12/2009

πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο:
Πσιήζεηο
Κφζηνο Πσιεζέλησλ

20

Μηθηφ Κέξδνο

85.364.804

89.064.539

-66.366.920

-70.601.678

18.997.883

18.462.861

Έμνδα δηάζεζεο

20

-7.715.351

-7.128.435

Έμνδα δηνίθεζεο

20

-7.304.327

-6.422.454

Λνηπά έζνδα

25

12.000

10.252

Λνηπά θέξδε/ (δεκηέο)/ θαζαξά

24

-38.797

-11.308

3.951.408

4.910.915

698.919

439.982

4.650.327

5.350.897

-3.044.027

-2.438.656

1.606.299
0

2.912.241
0

1.606.299

2.912.241

0,0845

0,1533

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/ (έμνδα) - θαζαξά

22

Καζαξά θέξδε/ (δεκίεο) πξν θφξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξά θέξδε ρξήζεσο κεηά θφξσλ απφ
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (Α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά Καζαξά Κέξδε/(δεκίεο)
ρξήζεσο απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
(Α)+(Β)
Κέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή πνπ αλαινγνχλ ζηνπο
κεηφρνπο γηα ηε ρξήζε (εθθξαζκέλα ζε € αλά
κεηνρή)
Βαζηθά θαη κεησκέλα

23

29

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 38 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ.
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Ηζνινγηζκφο
Ποσά σε Ευρώ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Δλζψκαηα πάγηα
Λνηπά Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

εκείσζε

31/12/2010

31/12/2009

6
7
8
10
11

2.091.997
184.095
7.000
8.055
0

2.715.903
248.867
7.000
8.055
37.420

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

13

339.535
2.630.682

327.644
3.344.889

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

12
13
14

428.994
18.510.580
11.977.562

486.062
22.851.879
8.139.674

30.917.137

31.477.615

33.547.818

34.822.504

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Ίδηα θεθάιαηα αλαινγνχληα ζηνπο κεηφρνπο
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Λνηπά απνζεκαηηθά
Αδηαλέκεηα θέξδε
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

15
16

8.433.085
637.002
8.521.695
17.591.782

8.433.085
485.786
7.066.612
15.985.483

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο κεηά ηελ
έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

11

372.884

0

18
19

1.258.734
0
1.631.618

1.112.404
215.741
1.328.145

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Γάλεηα

19

13.853.894
470.524
0
14.324.418
15.956.036
33.547.818

16.968.590
539.686
600
17.508.876
18.837.021
34.822.504

17

χλνιν ππνρξεψζεσλ
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 38 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ.
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A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

Ποσά σε Ευρώ
1 Ηαλνπαξίνπ 2009

Μεηνρηθφ
Κεθάιαην

Ηδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο
Λνηπά
Αδηαλέκεηα
χλνιν Ηδίσλ
Απνζεκαηηθά
θέξδε
Κεθαιαίσλ

8.433.085

307.937

4.332.220

13.073.242

Καζαξφ θέξδνο ρξήζεσο

0

0

2.912.241

2.912.241

Μεηαθνξά απφ εηο λένλ ζε ινηπά

0

177.849

-177.849

0

31 Γεθεκβξίνπ 2009

8.433.085

485.786

7.066.612

15.985.483

1 Ηαλνπαξίνπ 2010

8.433.085

485.786

7.066.612

15.985.483

0

0

1.606.299

1.606.299

0
8.433.085

151.216
637.002

-151.216
8.521.695

0
17.591.782

Καζαξφ θέξδνο ρξήζεσο
Μεηαθνξά απφ εηο λένλ ζε ινηπά
31 Γεθεκβξίνπ 2010

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 38 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ.
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A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
Καηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ
1/1/2010
έσο
31/12/2010

Ποσά σε Ευρώ

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε πξν θφξσλ

1/1/2009
έσο
31/12/2009

4.650.327

5.350.897

1.013.718

1.184.091

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο

146.330

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:

147.484

-741.575

-519.815

71.751

79.539

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ

57.068

106.657

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ

4.329.408

-341.427

-3.330.437

3.523.131

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

-71.751

-79.539

- 2.702.884

-2.781.984

3.421.955

6.669.036

-371.412

-732.248

5.277

2.561

770.670

519.522

12.000

10.252

416.535

-199.914

0

-2.470.000

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

-6
6 00

-7
7

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)
Καζαξή (κείσζε) / αχμεζε ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεσο
(α)+(β)+(γ)
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεσο

-600

-2.470.007

3.837.888
8.139.674

3.999.116
4.140.558

11.977.562

8.139.674

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεσο

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 38 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ.
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A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Η εηαηξεία ηδξχζεθε ζηε ρξήζε 1993, θαη νη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο είλαη:
α) Η δηεμαγσγή επηρεηξήζεσο ηαρείαο κεηαθνξάο COURIER εγγξάθσλ, δεκάησλ θαη κηθξνδεκάησλ, εληφο
ηεο Διιάδνο θαη ζην εμσηεξηθφ κε θάζε κέζν δηα μεξάο, ζάιαζζαο θαη αέξνο θαη ε παξνρή ζπλαθψλ
δηεπθνιχλζεσλ.
β) Η ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία κηθξψλ αληηθεηκέλσλ.
γ) Η δηεμαγσγή επηρεηξήζεσο κεηαθνξάο πάζεο θχζεσο θαη δηα παληφο κέζνπ.
δ) Οη επηρεηξήζεηο πξαθηνξεχζεσλ απηνθηλήησλ θαη κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, νη
λαπηηθέο πξαθηνξεχζεηο θαη φιεο νη ζπλαθείο εξγαζίεο ήηνη λαπιψζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο απηνθηλήησλ
θαη πινίσλ, πξνκήζεηα εθνδίσλ, εθηεισληζκνί εκπνξεπκάησλ.
ε) Η αληηπξνζψπεπζε ζηελ Διιάδα μέλσλ θαη Διιεληθψλ νίθσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζπλαθψλ κε ηνπο
ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο θαη ε ζπλεξγαζία κε απηέο κε νπνηαδήπνηε κνξθή.
ζη)Η νξγάλσζε εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, εκπνξηθψλ εθζέζεσλ κειεηψλ θαη θάζε είδνπο δηαθεκίζεσλ.
δ) Η εθκεηάιιεπζε μελνδνρεηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη ηαμηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ελ γέλεη.
ε) Σν εκπφξην-επηζθεπέο αζπξκαηηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ.
ζ) Η παξνρή ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ σο ππνπξάθηνξαο εηαηξείαο λφκηκα
ιεηηνπξγνχζαο ζηελ Διιάδα θαηέρνληαο πξνο ηνχην ηελ απαηηνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο.
η) Η νξγάλσζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, ζεκηλαξίσλ θ.ι.π. φπσο ελδεηθηηθά ζε ζέκαηα
κεραλνγξάθεζεο, ιεηηνπξγίαο, πσιήζεσλ, εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη ε επηρείξεζε εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ελ ζρέζε κε νηαλδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο.
ηα) Η παξνρή ππεξεζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο (δηακεζνιάβεζεο) γηα ηε ζχλαςε πηζησηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη
ρνξήγεζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ κεηαμχ ησλ ππνδεηθλπφκελσλ πειαηψλ θαη ηεο εθδφηξηαο ζπκβαιιφκελεο
ηξάπεδαο ή πηζησηηθνχ νξγαληζκνχ.
ηβ) Η δηελέξγεηα, γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ επηηεδεπκαηηψλ, εηζπξάμεσλ δηα παληφο κέζνπ, αληίηηκνπ
εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ.
ηγ) Η παξνρή πάζεο θχζεσο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ.
ηδ) Η παξνρή ππεξεζηψλ έθδνζεο θαη πψιεζεο εηζηηεξίσλ ζεακάησλ.
ηε) Η παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (logistics).
Η εηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, λνκφ Αηηηθήο, ζηελ Κνηλφηεηα Κξπνλεξίνπ Αηηηθήο θαη είλαη κε
εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Η εηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο «Quest πκκεηνρψλ A.E.» θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο
θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ν φκηινο.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο
ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 2011.
2.

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «A.C.S. ΓΙΔΘΝΔΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΙ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε 2010 (1 Ιαλνπαξίνπ – 31 Γεθεκβξίνπ
2010), έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο , εθηφο απφ ηελ απνηίκεζε
ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηεο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB),
θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ
(I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηζρχνπλ κέρξη 31
Γεθεκβξίνπ 2010.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, έρνπλ εθαξκνζζεί ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ
παξνπζηάδνληαη.
Η πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο
απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ
θαη παζεηηθνχ θαη γλσζηνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαηά ηελ
εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα έζνδα θαη έμνδα
θαηά ηηο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπο. Αλ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο βέιηηζηεο
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A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο (ηεο εηαηξείαο), ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ
ηηο εθηηκήζεηο απηέο.
2.2 Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο
Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Η εθηίκεζε ηεο
εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη
δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη θαησηέξσ.
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηε ρξήζε 2010
ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο
θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη
νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο
πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη
αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε
κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα
απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ
ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή Δηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο
ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο, ζε θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ν
απνθηψλ λα επηκεηξά ηπρφλ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηνλ απνθηψκελν είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζην
αλαινγηθφ πνζνζηφ ηνπο επί ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ απνθηψκελνπ. Οη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ»
θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην ινγηζηηθφ
ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο
ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή
ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο Δηαηξείαο.
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε»
Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή
ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Η ηξνπνπνίεζε
απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ Δηαηξεία, θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ
39.
ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρψξεζεο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα
ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 30 Μαξηίνπ 2009)
Η δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Η δηεξκελεία απηή
δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
ΔΓΓΠΥΑ 15 – πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ
ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010)
Η δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο πσιήζεηο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Μεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 18
(δει. φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο
αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην
ΓΛΠ 11. Η δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Η
δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
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Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
ΔΓΓΠΥΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ (ζχκθσλα κε
ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ
2009)
Η δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο
πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξεί ηνπο φξνπο γηα
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Η δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα
θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Η
δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία, θαζψο ε Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο
γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ.
ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο» (ζχκθσλα κε ηελ
πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009)
Η δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ (nonreciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ
ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ
δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Η
δηεξκελεία απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο» (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ
ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2009)
Η δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα
ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα
ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. ε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Η δηεξκελεία δελ έρεη
εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην
2009 ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ)
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε
ηνλ Ινχιην 2009. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο ηζρχνπλ γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πεξίνδν. Δπίζεο,
εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ»
Η ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη νη
ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2.
ΓΠΥΑ 5 «Mε Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη
Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο»
Η ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο.
ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ»
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ»
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν.
ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακηαθψλ Ρνψλ»
Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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(Πνζά ζε Δπξψ)
ΓΛΠ 17 «Μηζζψζεηο»
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο
ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.
ΓΛΠ 18 «Έζνδα»
Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε νηθνλνκηθή
νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο /εληνιέαο ή πξάθηνξαο.
ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ»
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα
επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο
νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΠΥΑ 8 (δειαδή πξηλ απφ ηε ζπγθέληξσζε/άζξνηζε ησλ ηνκέσλ).
ΓΛΠ 38 «Άυια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία»
Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) φζνλ αθνξά
ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο.
ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε»
Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ
πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο
γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε
ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα
ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή
επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα.
ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγψγσλ»
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΠΥΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ εκεξνκελία
ηεο απφθηεζεο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν.
ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην Δμσηεξηθφ»
Η ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ,
θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα εληφο ηνπ
νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο.
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ
ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013)
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ
9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ
επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν ΓΠΥΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ
πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Η κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία
θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ
ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα
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A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη
επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη
ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα
θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε.
Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν
μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα
απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο
κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο
κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία
εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ
πηνζεηεζεί, ε Δηαηξεία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013.
ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012)
Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά
αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα».
χκθσλα κε ην ΓΛΠ 12, ε επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε
νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ή κέζσ ηεο
πψιεζεο. Λφγσ ηεο δπζθνιίαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο
φηαλ ην επελδπηηθφ αθίλεην επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40, ε ηξνπνπνίεζε απηή
εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε φηη ην επελδπηηθφ αθίλεην ζα αλαθηεζεί εμ’ νινθιήξνπ κέζσ ηεο πψιεζεο. Απηή
ε ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθφ αθίλεην απνζβέλεηαη θαη απνηειεί κέξνο ελφο
επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ φπνπ ν ζθνπφο είλαη λα αλαθηεζνχλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη
ζην επελδπηηθφ αθίλεην κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαη φρη κέζσ ηεο πψιεζεο. Η ππφζεζε απηή δελ
θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα πνπ είλαη επελδπηηθά αθίλεηα, επεηδή ε αμία ησλ γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί
κφλν κέζσ πψιεζεο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011)
Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε
ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ
ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα
γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε
δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ
γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα
κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η
ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
.
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010)
Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα
πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο
κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο
γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή
νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο
αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ,
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Η ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2011)
Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’ νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’ νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη
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ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
ζπλερηδφκελε αλάκεημε.
Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ
γλσζηνπνηήζεσλ. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο» (εθαξκφδεηαη
γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010)
Η Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Η δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξία.
ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ, Διάρηζην
Απαηηνχκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011)
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε
ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα
θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα
αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Η δηεξκελεία δελ έρεη
εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην
2010 ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ)
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ην
Μάην 2010. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011. Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη
δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο
επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ
θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ.
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ»
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ
ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ
ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Η ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε
ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε
επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ
ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.
ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηφηεηαο Πειαηψλ»
Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο
επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ.
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2.3 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ
Η Δηαηξεία ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ζε Δπξψ. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη
ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά
ηελ εκέξα ηνπ Ιζνινγηζκνχ, νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ
κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Σα θέξδε ή νη
δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ.
2.4
Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεησκέλα κε ηηο
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ
απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην
θφζηνο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ εθφζνλ πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ή θαη ηελ παξαγσγηθή
δπλακηθφηεηα ηνπ παγίνπ ή κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ
ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:
-

Κηίξηα ζε αθίλεηα ηξίησλ
Μεηαθνξηθά κέζα
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

Με βάζε ηα έηε κίζζσζεο
5-7 έηε
3-10 έηε

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε
εηήζην ηζνινγηζκφ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία
ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ απνηειέζκαηα. Καηά ηελ απφζπξζε ή
πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη
απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά
θέξδε ή νη δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
2.5 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λογισμικά προγράμματα
Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ, πιηθά, ππεξεζίεο θαζψο θαη θάζε
δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε θαζεζηψο
ιεηηνπξγίαο. Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα
απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε πνπ πξνζηίζεηαη ζην
αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν θφζηνο αγνξάο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο άπιν
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνζβέλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο
δσήο ηνπ (4 έηε ).
2.6
Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη άιια κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη γηα
πηζαλή δεκία απνκεηψζεσο, φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο
κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Οπνηεδήπνηε ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ, θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεσο. Η αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο
εθηηκψκελεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο (value in use). Καζαξή αμία πψιεζεο
ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο
ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά
απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ελ
ρξήζεη είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο
ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Αλ κηα επηρείξεζε δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη ην
αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ,
ηφηε πξνζδηνξίδεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο πνπ δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Αληηινγηζκφο δεκίαο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε
ζε πξνεγνχκελα έηε, γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ ππάξρεη
πιένλ ή έρεη κεησζεί. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν. Η
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Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ππάξρεη ζέκα απαμίσζεο ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ
δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ππνινγηζκφ ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.
2.7 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Οη επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
απνθηήζεθαλ. Η Γηνίθεζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ηεο επέλδπζεο θαηά ην ρξφλν
απφθηεζεο ηεο επέλδπζεο θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία παξνπζίαζεο.
α) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζήο ηνπο.
πκπεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμε κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. Σα
δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ ζηηο θαηεγνξίεο πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο.

(β) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο Καηάζηαζεο
Απνηειεζκάησλ
Η θαηεγνξία απηή έρεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα
εκπνξία, απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηά ηελ έλαξμε θαη παξάγσγα. Πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αλ θαηέρνληαη
γηα εκπνξία ή αλ αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ο Όκηινο
δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.

(γ) Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα
δηαθξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο. Ο Όκηινο δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.

(δ) Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε
απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη
ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε
12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Ιζνινγηζκνχ.
Αγνξέο θαη πσιήζεηο επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή πνπ
είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηακηαθψλ ξνψλ απφ ηηο
επελδχζεηο ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη
αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο.
Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο
Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
Σα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο
εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο Καηάζηαζεο
Απνηειεζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ.
Με πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ. ε πεξίπησζε πψιεζεο ή απνκείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο αμίαο κεηαθέξνληαη
ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε
ελεξγείο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζθνξάο (bid price). Δάλ ε αγνξά γηα έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ δελ είλαη ελεξγή θαη γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία, ε
εηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηηο εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ απνηίκεζεο. Οη κέζνδνη απνηίκεζεο
πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, αλαθνξά ζε ζπγθξίζηκα ζηνηρεία θαη κεζφδνπο
πξνεμφθιεζεο ηακηαθψλ ξνψλ αλαπξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο ηνπ εθδφηε.
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Η εηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία. Γηα κεηνρέο
εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ζεκαληηθή ή
παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηεο κεηνρήο ρακειφηεξα απφ ην θφζηνο θηήζεο ζπληζηά έλδεημε
απνκείσζεο ηεο αμίαο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε ηεο αμίαο, ε ζπζζσξεπκέλε δεκία πνπ
ππνινγίδεηαη ζαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο κείνλ
νπνηαδήπνηε δεκία απνκείσζεο ε νπνία είρε αλαγλσξηζζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ, κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ ζηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ. Οη δεκίεο απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ.
2.8
Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα (εκπνξεχκαηα θαη αλαιψζηκα πιηθά) απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο
θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ
ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ.
2.9
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ
νλνκαζηηθή αμία θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ
ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη
κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο
ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ,
πξνεμνθινχκελσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη σο
έμνδν ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ.
2.10
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηνπο
ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο, θαζψο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη ηξεηο κήλεο επελδχζεηο
πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.
2.11 Μεηνρηθφ θεθάιαην
Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη
αθαηξεηηθά ηνπ ππέξ ην άξηην θεθαιαίνπ αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο.
2.12

Γαλεηζκφο

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο
κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ
ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα
αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
2.13 Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο)
Η επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε (ή δεκίεο), αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο
ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, πνπ αθνξά
ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη
απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη νη πιεξσηένη θφξνη, επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο
πεξηφδνπ, βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θνξνινγηθήο
αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ
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νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο
εθπεζηέεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη
πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγηθφ εηζφδεκα γηα λα θαιχςεη ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Η αμία ησλ
αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά
ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα, πνπ ζα θαιχςεη ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζεκαληηθφ ζσξεπκέλν χςνο ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ,
ζεψξεζε σο κε αλαθηήζηκεο ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππνιφγηζε
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.
2.14
Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο
(α) Βπασςππόθεζμερ παποσέρ
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο.
(β) Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία
Σα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε εηαηξεία ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ πιεξσκψλ
ζε θξαηηθά θνηλσληθά αζθαιηζηηθά ηδξχκαηα. Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ.
Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε Κξαηηθά Σακεία
(π.ρ. Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ). Η ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ
εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζηα Σακεία , κε απνηέιεζκα λα κελ αλαθχπηεη πεξαηηέξσ ππνρξέσζε ηνπ Οκίινπ
ζε πεξίπησζε πνπ ην Κξαηηθφ Σακείν αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ζχληαμε ζηνπο αζθαιηδφκελνπο. Σν
δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν
πνπ αθνξά θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα πξνζσπηθνχ.
Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο κε βάζε ηα νπνία
θαηαβάιιεηαη ζηνλ εξγαδφκελν ζχληαμε αλάινγα κε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ηελ ειηθία θαη ην κηζζφ.
Η ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε
παξνχζα αμία ηεο αλεηιεκκέλεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηηο κεηαβνιέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο. Η
θαζνξηζκέλε παξνρή ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο
πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method).
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα
θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζπζζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα
απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα.
Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη
κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ
πεξίπησζε απηή, ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα
ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο.
(γ) Παποσέρ ηεπμαηιζμού ηηρ απαζσόληζηρ
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ
εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ο Όκηινο θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ
ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην
νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα
εζεινπζία απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο.
ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε σο ελδερφκελε
ππνρξέσζε.
2.15 Αλαγλψξηζε εζφδσλ
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο θαη εθπηψζεηο. Η αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
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(α) Παποσή ςπηπεζιών
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε
ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο.
(β) Έζοδα από ηόκοςρ
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.
(γ) Μεπίζμαηα
Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο ηνπο.
2.16 Μηζζψζεηο
Οη κηζζψζεηο ελζψκαησλ πάγησλ φπνπ ε εηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο
αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, κε ηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο ησλ
κηζζσκέλσλ ελζσκάησλ παγίσλ θαη ηεο παξνχζεο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα
θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ
επηηφθην πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε ππνρξέσζε. Η ππνρξέσζε γηα ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα θαζαξή απφ ην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, πεξηιακβάλεηαη ζηα δάλεηα. Οη ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα
ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην γηα ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή
ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο κηζζσκάησλ γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο
θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.
2.17 Κέξδε αλά κεηνρή
Σα βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν
ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεσο.
2.18 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο, απεηθνλίδνληαη σο ππνρξέσζε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά
ηελ νπνία εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
2.19 πγθξηηηθά ζηνηρεία
Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα
θαιχςνπλ αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ
πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε
ζηξνγγπινπνηήζεηο.
3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ
3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ
H εηαηξεία σο κέινο ηνπ Οκίινπ ηεο «Quest πκκεηνρψλ A.E.» εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
θηλδχλνπο, φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο),
πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ
εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ
ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Οκίινπ.
Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Οκίινπ, ε νπνία
ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο
νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο
επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.
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(α) Κίλδπλνο αγνξάο
Ο Όκηινο θαη ε εηαηξεία σο κέινο ηνπ, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζπλεπψο ην κεγαιχηεξν κέξνο
ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο δηεμάγεηαη ζε Δπξψ.

(β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Ο Όκηινο θαη ε εηαηξεία σο κέινο ηνπ έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε
ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα.
Καλέλαο πειάηεο δελ μεπεξλά ην 10% ησλ πσιήζεσλ θαη επνκέλσο ν εκπνξηθφο θίλδπλνο είλαη
θαηαλεκεκέλνο ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ. Οη πσιήζεηο ρνλδξηθήο γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε
αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζηψζεσλ. Απφ ηε Γηεχζπλζε Πηζησηηθνχ Διέγρνπ νξίδνληαη πηζησηηθά φξηα αλά
πειάηε θαη εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Όπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ
δεηνχληαη εκπξάγκαηεο ή άιιεο εμαζθαιίζεηο.

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα έρνληαο ηθαλά ηακηαθά δηαζέζηκα θαζψο θαη
δηαζέηνληαο επαξθή πηζησηηθά φξηα κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο.
Χξεκαηννηθνλνκηθέο

31/12/2010
Γαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο θαη άιιεο
ππνρξεψζεηο

31/12/2009
Γαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο θαη άιιεο
ππνρξεψζεηο

Τπνρξεψζεηο

<1 έηνο

1-2 έηε

2-5
έηε

Πάλσ
απφ 5
έηε

0
14.206.846
14.206.846

χλνιν
0

394.146
394.146

42.391
42.391

1.312.654
1.312.645

<1 έηνο
600

1-2 έηε

2-5
έηε

Πάλσ
απφ 5
έηε

17.473.563
17.474.163

123.992
123.992

38.055
38.055

1.163.390
1.163.390

15.956.036
15.956.036

χλνιν
600
18.799.000
18.799.601

(δ) Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο επηηνθίσλ
Λφγσ ηνπ φηη ν Όκηινο θαη ε εηαηξεία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία, ηα
ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη νη ηακηαθέο ξνέο είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ
επηηνθίσλ. Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ζπλδένληαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα ηα νπνία αλάινγα
κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κπνξνχλ είηε λα παξακείλνπλ θπκαηλφκελα ή λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηαζεξά. Ο
Όκηινο θαη ε εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα.
Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Γάλεηα κε
κεηαβιεηφ επηηφθην εθζέηνπλ ηνλ Όκηιν θαη ηελ εηαηξεία ζε θίλδπλν ηακηαθψλ ξνψλ. Γάλεηα κε ζηαζεξφ
επηηφθην εθζέηνπλ ηνλ Όκηιν θαη ηελ εηαηξεία ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο.
3.2 Πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ
Η εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο
(ρξεκαηηζηήξηα) (π.ρ. παξάγσγα, κεηνρέο, νκφινγα, ακνηβαία θεθάιαηα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο
δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή πξνζθνξάο θαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
παζεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή δήηεζεο. Η εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ
δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ
πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Η νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ εθηηκάηαη φηη
πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία. Οη πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα
ζθνπνχο εκθάληζήο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ παξνχζα αμία ησλ
κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ
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επηηφθην ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηνλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ.

Όκηιν θαη ηελ εηαηξεία,

γηα ηε ρξήζε παξφκνησλ

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο
Η ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηα Γ.Π.Υ.Α, απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ
πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη
ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά
εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Η ρξήζε ηεο
δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε
δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ
εθηηκήζεηο, ελψ νη απνθιίζεηο δχλαηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα
θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.
5. Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα

Πξσηεχσλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο – επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο
1/1/2009 έσο 31/12/2009 ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε ηνκέα ήηαλ ηα παξαθάησ:

πλνιηθέο κεηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα
χλνιν Πσιήζεσλ
Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη
απνζβέζεσλ (EBITDA)
Υξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν
Υξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο - θαζαξφ
(εκ. 22)
Κέξδε πξν θφξσλ

Πιεξνθνξηθή
1.808.743
1.808.743

Σειεπηθνηλσλίεο
182.728
182.728

Σαρπδξνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
87.073.068
87.073.068

χλνιν
89.064.539
89.064.539

38.367

876

4.871.672

4.910.915

3.726.824
519.522
-79.539
0
38.367

0
876

0
5.311.654

439.982
5.350.897

1/1/2010 έσο 31/12/2010 ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε ηνκέα ήηαλ ηα παξαθάησ:
Πιεξνθνξηθή

Σαρπδξνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

Σειεπηθνηλσλίεο

χλνιν

πλνιηθέο κεηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα
χλνιν Πσιήζεσλ

262.779
262.779

81.397
81.397

85.020.628
85.020.628

85.364.804
85.364.804

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ
ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
(EBITDA)
Υξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν
Υξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο - θαζαξφ
(εκ. 22)
Κέξδε πξν θφξσλ

5.883

1.966

3.943.559

3.951.408

2.937.689
770.670
-71.751
0

0

22

0

698.919
4.650.326

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)

1/1/2009-31/12/2009 ινηπά ζηνηρεία αλά ηνκέα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα είλαη ηα αθφινπζα:
Πιεξνθνξηθή

Σειεπηθνηλσλίεο

Aπνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ (εκ 6)
Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ (εκ 7)
Απνκείσζε απαηηήζεσλ

Σαρπδξνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
1.040.958
143.133
3.084.471

χλνιν
1.040.958
143.133
3.084.471

1/1/2010-31/12/2010 ινηπά ζηνηρεία αλά ηνκέα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα είλαη ηα αθφινπζα:
Πιεξνθνξηθή

Σειεπηθνηλσλίεο

Aπνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ (εκ 6)
Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ (εκ 7)
Απνκείσζε απαηηήζεσλ

Σαρπδξνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

χλνιν

867.129
146.589
3.899.072

867.129
146.589
3.899.072

Σν ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο θαη νη επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια πάγηα αλά ηνκέα ζηηο 31/12/2009 ήηαλ
ηα αθφινπζα

Δλεξγεηηθφ
Παζεηηθφ (Τπνρξεψζεηο)

Πιεξνθνξηθή
707.183
382.547

Σειεπηθνηλσλίεο
71.443
38.647

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια πάγηα
(εκ 6 ,7 )

Σαρπδξνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
34.043.877
18.415.827

χλνιν
34.822.504
18.837.021

732.248

732.248

Σν ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο θαη νη επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια πάγηα αλά ηνκέα ζηηο 31/12/2010 ήηαλ
ηα αθφινπζα

Πιεξνθνξηθή
Δλεξγεηηθφ
Παζεηηθφ (Τπνρξεψζεηο)

Σειεπηθνηλσλίεο

103.271
49.118

31.988
15.214

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια πάγηα
(εκ 6 ,7)
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Σαρπδξνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο

χλνιν

33.412.559
15.891.704

33.547.818
15.956.036

371.412

371.412
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Γεπηεξεχσλ ηχπνο απεηθφληζεο- Γεσγξαθηθνί Σνκείο
Η θαηαλνκή ησλ πσιήζεσλ ζηνπο γεσγξαθηθνχο ηνκείο γίλεηαη αλάινγα κε ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ πειάηε
Η θαηαλνκή ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο γεσγξαθηθνχο ηνκείο γίλεηαη αλάινγα κε ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ
Η θαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ ζηνπο γεσγξαθηθνχο ηνκείο γίλεηαη αλάινγα κε ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ

Ποσά σε Ευρώ
Eιιάδα
Υψξεο Δ.Δ.
Σξίηεο Υψξεο
χλνιν

Πσιήζεηο
1/1/201031/12/2010
84.225.520
1.077.758
61.526
85.364.804

Αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ αλά θαηεγνξία
1/1/2010Ποσά σε Ευρώ
31/12/2010
Πσιήζεηο
εκπνξεπκάησλ
615.907
Έζνδα απφ ππεξεζίεο
84.748.896
χλνιν

85.364.804

χλνιν ελεξγεηηθνχ
1/1/200931/12/2009
87.794.407
1.226.343
43.790
89.064.539

1/1/200931/12/2009
2.145.722
86.918.817
89.064.539
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31/12/2010
33.547.818

31/12/2009
34.822.504

33.547.818

34.822.504

Δπελδχζεηο
1/1/20101/1/200931/12/2010 31/12/2009
371.412
732.248

371.412

732.248
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6. Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ποσά σε Ευρώ

Μεηαθνξηθά κέζα
& κερ/θφο
εμνπιηζκφο

Έπηπια θαη
εμαξηήκαηα

χλνιν

Κφζηνο
Τπφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
Αλαθαηαλνκέο
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

1.097.028
260.024
-36.591
-1
1.320.459

11.996.613
367.911
-48.631
-498
12.315.394

13.093.640
627.934
-85.222
-499
13.635.854

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Απνζβέζεηο
Πσιήζεηο
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

-471.843
-146.494
37.825
-580.513

-9.480.351
-894.464
35.376
-10.339.438

-9.952.193
-1.040.958
73.201
-10.919.951

739.947

1.975.957

2.715.903

1.320.459
22.367
-19.300
0
1.323.526

12.315.394
267.195
-1.062.106
-3.753
11.516.730

13.635.854
289.562
-1.081.406
-3.753
12.840.256

-580.513
-155.750
11.282
-724.981
598.546

-10.339.438
-711.379
1.027.538
-10.023.279
1.493.451

-10.919.951
-867.129
1.038.820
-10.748.260
2.091.997

Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Κφζηνο
Τπφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
Αλαθαηαλνκέο
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Απνζβέζεηο
Πσιήζεηο
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ αλαιχνληαη σο εμήο:

Ποσά σε Ευρώ
Κφζηνο
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Κέξδε/ (δεκηέο) απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ
παγίσλ ζηνηρείσλ
Έζνδα απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ
ζηνηρείσλ
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31/12/2010

31/12/2009

1.085.159
-1.038.820

85.721
-73.201

-41.062

-9.959

5.277

2.561

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
Μηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ βάζεη ρξεκαηνδνηηθήο
Έπηπια
Μεηαθνξηθά κέζα
θαη
Οηθφπεδα
& κερ/θφο
εμαξηήκαη
κίζζσζεο:
& Κηίξηα
εμνπιηζκφο
α
χλνιν
31/12/2009
Κεθαιαηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
2.113.604
174.790
2.579.655 4.868.048
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
-1.833.991
-174.789
-2.484.484 -4.493.264
Καζαξή αλαπφζβεζηε αμία
279.613
0
95.171
374.784
31/12/2010
Κεθαιαηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή αλαπφζβεζηε αμία

2.113.604
-2.014.838
98.766

7. Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ποσά σε Ευρώ

174.790
-174.789
0

2.579.655
-2.538.529
41.126

Λνγηζκηθφ

Τπφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Κφζηνο
Πξνζζήθεο
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

1.013.930
104.314
1.118.244

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Απνζβέζεηο
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Αλαπφζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

-726.244
-143.133
-869.377
248.867

Τπφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Κφζηνο
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Απνζβέζεηο
Πσιήζεηο
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

1.118.244
81.850
-3.658
1.196.436
-869.377
-146.589
3.626
-1.012.341

Αλαπφζβεζηε Αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

184.095

26

4.743.653
-4.603.760
139.892

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)

Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαιχνληαη σο εμήο:
31/12/2010
Κφζηνο
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Κέξδε/ (δεκηέο) απφ ηελ πψιεζε άπισλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Έζνδα απφ ηελ πψιεζε άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

31/12/2009

3.658
-3.626

0
0

-33

0

0

0

8. Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2010
7.000
7.000

Τπφινηπν έλαξμεο ρξήζεσο
Τπφινηπν ηέινπο ρξήζεσο

31/12/2009
7.000
7.000

Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο αθνξνχλ ηελ αμία θηήζεσο ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηφ 100%
ζηε κε εηζεγκέλε ζε Υξεκαηηζηήξην εηαηξεία εμσηεξηθνχ «ACS COURIER SH pk».
9α. Υξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα αλά θαηεγνξία
31/12/2010
Λνγηζηηθέο
Πξαθηηθέο
Απαηηήζεηο φπσο ζηνλ Ηζνινγηζκφ
Γάλεηα & απαηηήζεηο
8.055
18.850.116
11.977.562
30.835.733

ΓΠΠ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Πειάηεο & άιιεο απαηηήζεηο
Μεηξεηά θαη ηζνδχλακα

31/12/2009
Λνγηζηηθέο Πξαθηηθέο
Απαηηήζεηο φπσο ζηνλ Ηζνινγηζκφ
Γάλεηα & απαηηήζεηο
8.055
23.179.523
8.139.674
31.327.252

ΓΠΠ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Πειάηεο & άιιεο απαηηήζεηο
Μεηξεηά θαη ηζνδχλακα

Άιιεο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο φπσο ζηνλ Ηζνινγηζκφ
Γαλεηζκφο

600
600

9β. Πηζηνιεπηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ
Πειάηεο (αλαθέξεηαη ζηνπο πειάηεο πνπ δελ είλαη
ιεμηπξφζεζκνη θαη νχηε απνκεησκέλνη)
31/12/2010
31/12/2009
Υσξίο αμηνιφγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο απφ
εμσηεξηθή πεγή (εθηφο Δηαηξείαο & Οκίινπ)
Xνλδξηθή πψιεζε
17.791.684
21.451.424
χλνιν
17.791.684
21.451.424
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A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)

10. Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Ποσά σε Ευρώ
Τπφινηπν έλαξμεο 1 Ηαλνπαξίνπ
Τπφινηπν ηέινπο ρξήζεσο
Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

31/12/2010
8.055
8.055

31/12/2009
8.055
8.055

8.055
8.055

8.055
8.055

Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ:
Ποσά σε Ευρώ
Με εηζεγκέλνη ηίηινη
Μεηνρέο Δμσηεξηθνχ

31/12/2010

31/12/2009

8.055
8.055

8.055
8.055

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2010

31/12/2009

8.055
8.055

8.055
8.055

Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία αλαιχνληαη ζηα εμήο λνκίζκαηα:
Δπξψ

11. Aλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
Ποσά σε Ευρώ
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:
Αλαθηήζηκεο κεηά απφ 12 κήλεο

31/12/2010

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο:
Πιεξσηέεο κεηά απφ 12 κήλεο

31/12/2009

-556.960

-690.783

929.844
372.884

653.363
-37.420

Η ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ:

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2010

31/12/2009

Τπφινηπν έλαξμεο:

-37.420

50.549

Φφξνο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (ζεκ. 23)

410.304

-87.969

Τπφινηπν ηέινπο ρξήζεσο

372.884

-37.420

Οη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπκςεθηζκφο ησλ ππνινίπσλ εληφο ηεο ίδηαο
θνξνινγηθήο αξρήο είλαη ε παξαθάησ:
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A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο:
Δπηηαρπλφκελεο
θνξνινγηθέο
απνζβέζεηο

Λνηπά

χλνιν

73.180

999.065

1.072.245

Υξέσζε/ (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ

-10.311

-408.571

-418.882

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

62.868

590.494

653.363

Υξέσζε/ (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ

-11.117

287.599

276.482

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

51.751

878.093

929.844

Πξνβιέςεηο
απαηηήζεσλ
-780.466

Λνηπά
-241.230

χλνιν
-1.021.696

356.660
-423.806

-25.747
-266.977

330.913
-690.783

118.592
-305.214

15.230
-251.747

133.822
-556.960

Ποσά σε Ευρώ
Τπφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2009

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:
Ποσά σε Ευρώ
Τπφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Υξέσζε/ (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009
Υξέσζε/ (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

12. Απνζέκαηα

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2010 31/12/2009

Δκπνξεχκαηα

27.630

78.730

Λνηπά

401.364

407.332

πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία

428.994

486.062

13. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ποσά σε Ευρώ
Δκπνξηθνί πειάηεο

31/12/2010
26.683.005

31/12/2009
27.471.457

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
Σειηθέο απαηηήζεηο εκπνξηθψλ πειαηψλ
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ.28)
Πξνθαηαβνιέο
Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ (πξνπιεξσκέο)
Γεδνπιεπκέλα έζνδα

-8.937.378
17.745.627
46.057
570.431
83.676
64.789

-5.657.736
21.813.721
195.531
641.524
84.427
116.676

Λνηπέο απαηηήζεηο
χλνιν
Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

339.535
18.850.116
339.535
18.510.580
18.850.116

327.644
23.179.523
327.644
22.851.879
23.179.523
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A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη νη παξαθάησ:
Ποσά σε Ευρώ
Δκπνξηθνί πειάηεο (κείνλ πξφβιεςε)
Πξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηψλ
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε
Γάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ (πξνπιεξσκέο)
Γεδνπιεπκέλα έζνδα
Λνηπέο απαηηήζεηο

31/12/2010
17.745.627
0
46.057

31/12/2009
21.813.721
234.042
195.531

83.676
64.789
909.967
18.850.116

84.427
116.676
735.126
23.179.523

χλνιν

31/12/2010
17.791.684

31/12/2009
22.009.252

Με ιεμηπξφζεζκα θαη κε απνκεησκέλα θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ

17.791.684

21.451.424

8.937.378

5.657.736

-8.937.378
0

-5.657.736
0

0
0
0
17.791.684

557.828
557.828
557.828
22.009.252

31/12/2010

31/12/2009

5.657.736
3.309.778
-30.136
8.937.378

4.212.644
2.668.370
-1.223.278
5.657.736

31/12/2010
18.850.116

31/12/2009
23.179.523

Αλάιπζε παιαηφηεηαο ππνινίπσλ εκπνξηθψλ πειαηψλ:

Δίλαη απνκεησκέλα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ
Έρεη δεκηνπξγεζεί πξφβιεςε γηα ην πνζφ ησλ:
Γελ έρνπλ απνκεησζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ αιιά είλαη ιεμηπξφζεζκα θαηά ηηο
αθφινπζεο πεξηφδνπο:
>1 έηνο

Μεηαβνιή ζηελ πξφβιεςε απνκείσζεο εκπνξηθψλ πειαηψλ:

Τπφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ
Πξφβιεςε απνκείσζεο
Γηαγξαθή εηζπξαθηέσλ κέζα ζηε ρξήζε
Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
Οη πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηα εμήο λνκίζκαηα:
Ποσά σε Ευρώ
Euro
14. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Ποσά σε Ευρώ
Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
χλνιν

31/12/2010
58.675
11.918.887
11.977.562

30

31/12/2009
72.172
8.067.502
8.139.674

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
Σν πξαγκαηηθφ κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην ήηαλ :

2,35%

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη νη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακηαθψλ
ξνψλ, πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
Ποσά σε Ευρώ
Tακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
χλνιν

31/12/2010
11.977.562
11.977.562

31/12/2009
8.139.674
8.139.674

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη ζηα εμήο λνκίζκαηα:
31/12/2010
Euro
11.977.562
11.977.562

31/12/2009
8.139.674
8.139.674

15. Μεηνρηθφ θεθάιαην
Αξηζκφο
κεηνρψλ

Κνηλέο
κεηνρέο

1 Ηαλνπαξίνπ 2009

19.000.000

8.360.000

73.085

8.433.085

31 Γεθεκβξίνπ 2009

19.000.000

8.360.000

73.085

8.433.085

1 Ηαλνπαξίνπ 2010

19.000.000

8.360.000

73.085

8.433.085

31 Γεθεκβξίνπ 2010

19.000.000

8.360.000

73.085

8.433.085

Ποσά σε Ευρώ

Τπέξ ην
άξηην

χλνιν

16. Λνηπά απνζεκαηηθά
Σαθηηθφ
απνζεκαηηθφ

Ποσά σε Ευρώ
1 Ηαλνπαξίνπ 2009

307.937

Μεηαθνξά απφ απνηειέζκαηα εηο λέν

177.849

31 Γεθεκβξίνπ 2009

485.786

1 Ηαλνπαξίνπ 2010

485.786

Μεηαθνξά απφ απνηειέζκαηα εηο λέν

151.216

31 Γεθεκβξίνπ 2010

637.002

17. Γαλεηζκφο
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2010

31/12/2009

Σξαπεδηθά δάλεηα

0

600

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ

0

600

χλνιν δαλείσλ

0

600

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

Η έθζεζε ζε κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ θαη νη εκεξνκελίεο αλαηηκνιφγεζεο ησλ ζπκβνιαίσλ
είλαη νη εμήο;
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A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
6 κήλεο ή
ιηγφηεξν

Ποσά σε Ευρώ
31/12/2009
χλνιν δαλείσλ

600
600

31/12/2010
χλνιν δαλείσλ

0
0
31/12/2010

31/12/2009

0
0

600
600

Σα ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ εθθξάδεηαη ζηα παξαθάησ
λνκίζκαηα:
Ποσά σε Ευρώ
Euro

18. Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Ποσά σε Ευρώ
Τπνρξεψζεηο ηζνινγηζκνχ γηα :
πληαμηνδνηηθέο παξνρέο
χλνιν
Υξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα (ζεκ.21)
πληαμηνδνηηθέο παξνρέο
χλνιν

31/12/2010

31/12/2009

1.258.734
1.258.734

1.112.404
1.112.404

417.975
417.975

507.619
507.619

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ηα παξαθάησ:
Ποσά σε Ευρώ
Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ
Με θαηαρσξεζέληα αλαινγηζηηθά θέξδε/ (δεκίεο)

31/12/2010
1.885.517
-626.783
1.258.734
1.258.734

Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ

31/12/2009
1.473.580
-361.176
1.112.404
1.112.404

19. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ποσά σε Ευρώ
Πξνκεζεπηέο
Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
(ζεκ.29)
Γεδνπιεπκέλα έμνδα
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ινηπνί θφξνηηέιε
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
χλνιν
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31/12/2010
3.816.045

31/12/2009
4.219.405

14.999
670.911

79.854
1.127.317

2.508.431
1.920

2.315.353
1.920

6.841.589
13.853.894

9.440.482
17.184.331

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

0
13.853.894
13.853.894

215.741
16.968.590
17.184.331

Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηα εμήο λνκίζκαηα:
31/12/2010
13.853.894
13.853.894

Euro

31/12/2009
17.184.331
17.184.331

20. Έμνδα αλά θαηεγνξία
Ποσά σε Ευρώ
Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

εκείσζε
21

Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδα
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ
-Ιδηφθηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
6
Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
7
Απνκείσζε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Λεηηνπξγηθά ελνίθηα κίζζσζεο
-Κηίξηα
Μεηαθνξηθά / έμνδα ηαμηδίσλ
Γηαθήκηζε
Σειεπηθνηλσληαθά θφζηε
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Τιηθά άκεζεο αλάισζεο
Γξαθηθή χιε-ζπλδξ.εηζθ.-δσξεέο επηρνξ.-δεκνζηεχζεηο-δηάθνξα
Παξνρέο Σξίησλ-Δπηζθεπέο & ζπληεξήζεηο
Παξνρέο Σξίησλ-Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ &
Αζθάιηζηξα
Φφξνη ηέιε
χλνιν

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

-17.012.996

-16.501.906

-1.192.257
(1.192.256,79)

-2.750.423

-867.129
-146.589
-3.899.072

-1.040.958
-143.133
-3.084.471

-708.679
-11.464.050
-413.690
-169.693
-43.968.377
-136.388
-235.307
-368.200

-710.273
-11.761.520
-423.397
-178.466
-45.435.614
-364.650
-272.976
-314.113

-562.900
-241.273
-81.386.599

-991.360
-179.305
-84.152.567

1/1-31/12/2010
Καηαλνκή ζπλφινπ εμφδσλ αλά ιεηηνπξγία
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Καηαλνκή απνζβέζεσλ ελζψκαησλ παγίσλ αλά ιεηηνπξγία
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Καηαλνκή απνζβέζεσλ άπισλ ζηνηρείσλ αλά ιεηηνπξγία
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
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1/1-31/12/2009

-66.366.920
-7.715.351
-7.304.327
-81.386.599

-70.601.678
-7.128.435
-6.422.454
-84.152.567

-598.319
-208.111
-60.699
-867.129

-718.261
-249.830
-72.867
-1.040.958

-101.146
-35.181
-10.261
-146.589

-98.762
-34.352
-10.019
-143.133

(2

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
Καηαλνκή παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο αλά
ιεηηνπξγία
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο

-9.109.882
-3.252.033
-4.651.081
-17.012.996

-9.104.300
-3.282.171
-4.115.436
-16.501.906

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

-13.020.849
-3.040.251
-417.975
-533.920
-17.012.996

-12.457.272
-3.058.070
-507.619
-478.946
-16.501.906

21. Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο
Ποσά σε Ευρώ
Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
πληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο
χλνιν

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2010 θαη 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ζε 437 θαη 457 άηνκα αληίζηνηρα.
22. Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο – θαζαξφ
Ποσά σε Ευρώ
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
-Σξαπεδηθά δάλεηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
-Έζνδα ηφθσλ απφ ηξάπεδεο
- Λνηπά
χλνιν

1/1- 31/12/2010

1/1-31/12/2009

-71.751
-71.751

-79.539
-79.539

147.249
623.421
770.670
698.919

30.854
488.668
519.522
439.982

23. Φφξνο Δηζνδήκαηνο
1/1-31/12/2010

Ποσά σε Ευρώ

1/1-31/12/2009

Φφξνο ρξήζεο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο (ζεκ.11)

-2.633.723
-410.304

-2.526.624
87.969

χλνιν

-3.044.027

-2.438.656

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ ην νπνίν ζα
πξνέθππηε αλ ρξεζηκνπνηνχζακε ην βαζηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο Διιάδαο, σο εμήο:

34

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)

1/1-31/12/2010

Ποσά σε Ευρώ
Κέξδε πξν θφξσλ
Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο ζηελ Διιάδα
Δηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν
Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο
Γηαθνξέο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ

4.650.327
24%

5.350.897
25%

-1.116.078
21.732
-833.290
-95.423

-1.337.724
155.583
-686.001
-274.261

0

-250.892

-350.000
-670.968

312.000
-357.361

-3.044.027

-2.438.656

1/1- 31/12/2010

1/1- 31/12/2009

Γηαθνξά θνξνινγηθψλ ειέγρσλ γηα πξνεγνχκελεο
ρξήζεηο
Έμνδα θφξσλ, γηα ηα νπνία δελ αλαγλσξίδεηαη θφξνο
εηζνδήκαηνο ελεξγεηηθνχ
Λνηπνί Φφξνη
χλνιν θφξσλ

1/1-31/12/2009

24. Λνηπά θέξδε /(δεκίεο) - θαζαξά
Ποσά σε Ευρώ
Κέξδε απφ εθπνίεζε & αλακφξθσζε πάγησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
χλνιν

-38.797

-11.308

-38.797

-11.308

25. Λνηπά έζνδα
1/1- 31/12/2010

Ποσά σε Ευρώ
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία

1/1- 31/12/2009

- Έζνδα απφ κεξίζκαηα

12.000

10.252

χλνιν

12.000

10.252

Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα πξνέξρνληαη απφ:
ACS CYPRUS LIMITED

12.000

10.252

26. Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο (Γεζκεχζεηο)
Γεζκεχζεηο απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2010

31/12/2009

Έσο 1 έηνο

198.075

196.533

Απφ 1-5 έηε

338.921

282.843

536.996

479.376
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A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)

27. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2010

31/12/2009

2.275.844
5.525.211*

2.247.383
26.232.992

4.026.378
472.790
246.905
600.000
6.532.476
19.679.604

2.121.435
309.196
215.817
600.000
9.808.329
41.535.152

Τπνρξεψζεηο
Δγγπεηηθέο θαιήο εθηέιεζεο
Απφ θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ πξαθηνξείαο πνζνχ € πεξίπνπ
Απφ αγσγέο απνδεκηψζεσλ απφ πιεκειή παξνρή ηαρπδξνκηθψλ
ππεξεζηψλ πνζνχ € πεξίπνπ
Απφ εξγαηηθέο ππνζέζεηο πνζνχ € πεξίπνπ
Λνηπέο αγσγέο πνζνχ € πεξίπνπ
Αγσγέο απφ πξψελ κειψλ Γ πνζνχ € πεξίπνπ
Λνηπέο

*Δπεμήγεζε κεηαβνιψλ: χκθσλα κε ηελ ππφ εκεξνκελία 10/3/2011 επηζηνιή Γηθεγφξνπ ηεο
Δηαηξείαο, έρνπλ αζθεζεί αγσγέο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 21.540.961,25 πξψελ πξαθηφξσλ ηεο , γηα
δηάθνξεο αηηίεο, κεηά ηελ εθ κέξνπο ηνπο θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο πξαθηνξείαο κε ηελ
εηαηξεία. Καηά ηελ εθηίκεζή ηνπ αιιά θαη ζχκθσλα κε ηηο έσο ζήκεξα πξσηφδηθεο απνθάζεηο
πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηηο ελ ιφγσ ππνζέζεηο, εθηηκάηαη φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα αγσγέο
ζπλνιηθνχ πνζνχ € 21.154.590,68 ζα απνξξηθζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη θαηά ην ππφινηπν,
πνζνχ € 386.370,57 ελδέρεηαη λα επηδηθαζηνχλ θαηά ηεο εηαηξείαο.
Αλαθέξνπκε εδψ φηη ζε αληηζηάζκηζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα
επηδηθαζηνχλ θαηά ηεο εηαηξείαο, εθθξεκνχλ αγσγέο ηεο εηαηξείαο θαηά ησλ ελ ιφγσ πξαθηφξσλ,
απφ δηάθνξεο αηηίεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 4.538.910,91. Καηά ηελ εθηίκεζή ηνπ αιιά θαη
ζχκθσλα κε ηηο έσο ζήκεξα πξσηφδηθεο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηηο ελ ιφγσ ππνζέζεηο,
ηα αλσηέξσ θνλδχιηα απαηηήζεσλ έρνπλ πηζαλφηεηεο επδνθίκεζεο θαηά πνζφ, πνπ εθηηκάηαη
φηη ζα ππεξθαιχπηεη θαηά πνιχ ηα ζρεηηθά πνζά απνθάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα επηδηθαζηνχλ
θαηά ηεο εηαηξείαο.
Απαηηήζεηο
Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ απφ πειάηεο
Απφ θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ πξαθηνξείαο πνζνχ € πεξίπνπ
Απφ αγσγή θαηά ηεο Γεληθήο Σαρπδξνκηθήο, απαίηεζε απνδεκίσζεο
ιφγσ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κε αγσγηθφ αίηεκα χςνπο €
Μηζζσηηθέο δηαθνξέο πνζνχ € πεξίπνπ
Αγσγέο θαηά πξψελ κειψλ Γ πνζνχ € πεξίπνπ
Απφ εξγαηηθέο ππνζέζεηο πνζνχ € πεξίπνπ
Λνηπέο αγσγέο πνζνχ € πεξίπνπ

*Βι.εκείσζε 30.Πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
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16.609.029
1.002.107

16.279.238
653.818

0*
56.857
1.326.630
0
235.662
19.230.285

20.422.200
69.932
1.338.630
28.052
406.771
39.198.641

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)

28. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε
Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο θαη ηα ππφινηπα
ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ
ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Γ.Λ.Π. 24, έρνπλ σο εμήο :
1/1/201031/12/2010

1/1/2009 31/12/2009

i) Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ

553.543

666.030

ii) Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ

121.184

106.404

46.057

195.531

14.999

79.854

2.410.229

2.196.793

vi) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο
δηνίθεζεο

0

0

vii) Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο
δηνίθεζεο

0

0

Ποσά σε Ευρώ

iii) Τπφινηπα ηέινπο ρξήζεσο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ
πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεκέλα κέξε
iv) Τπφινηπα ηέινπο ρξήζεσο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ αγνξέο
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεκέλα κέξε
v) Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε
Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο

29. Κέξδε αλά κεηνρή
Ποσά σε Ευρώ
Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ
Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (Δπξψ αλά κεηνρή)
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31/12/2010

31/12/2009

1.606.299

2.912.241

19.000.000

19.000.000

0,0845

0,1533

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
30. Πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
(1) ρεηηθά κε ηελ επίδηθε απαίηεζε απνδεκίσζεο ηεο εηαηξείαο πνπ είρε αζθεζεί πξνο ηξίηνπο γηα
αζέκηην αληαγσληζκφ πνζνχ € 20,4 εθαη. πεξίπνπ πνπ αλαγξάθνληαλ ζηε ζεκείσζε αξηζκ. 30 «Πξφζζεηα
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο» ηεο ρξήζεσο 2009, ε αζθεζείζα αλαίξεζε ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε νπνία
εθδηθάζηεθε ηελ 16/11/2009, απνξξίθζεθε κε ηελ αξηζκ. 1041/2010 απφθαζή ηνπ.
(2) Δπίζεο γηα ηελ εθθξεκνχζα αγσγή ηεο εηαηξείαο, ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ,
θαηά νκάδαο πξψελ πξαθηφξσλ ηεο, πνπ αθνξνχζε απαίηεζε απνδεκίσζεο ιφγσ αζέηεζεο ζπκβαηηθψλ
δεζκεχζεσλ πνζνχ € 4 εθαη. πεξίπνπ ηεο νπνίαο ε ζπδήηεζε είρε πξνζδηνξηζηεί γηα ηε δηθάζηκν ηεο
17/3/2010, ε εηαηξεία παξαηηήζεθε απφ ην δηθφγξαθν ηεο αγσγήο.
(3) Η Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2009-2010.
31. Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα
θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Κξπνλέξη, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

ΘΔΟΓΩΡΟ ΦΔΑ

ΑΠΟΣΟΛΟ ΓΔΩΡΓΑΝΣΕΖ

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ
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ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ θ. θ. Μεηφρσλ
ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
ACS ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δπί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 31.12.2010

Κξπνλέξη, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011
Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη,
Καηά ηελ θαηάζεζε πξνο έγθξηζή ζαο, ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο
γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ
παξνχζα έθζεζε καο επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ίδηαο εηαηξηθήο ρξήζεο.
Γεληθά
Η ελ ιφγσ εηαηξηθή ρξήζε είλαη ε δέθαηε φγδνε θαηά ζεηξά θαη πεξηιακβάλεη ηε ρξνληθή
πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 .
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο απηήο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ππήξμαλ
ζχκθσλεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, φπσο νξίδνληαη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ηεο.
Ο Ιζνινγηζκφο, ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο, νη κεηαβνιέο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη νη
Σακηαθέο Ρνέο ηεο σο άλσ ρξήζεο, φπσο δεκνζηεχζεθε θαη ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή
πλέιεπζε πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαη ζπληάρζεθε ζχκθσλα
κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηρεηξψληαο κηα αλαδξνκή επί ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο,
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ιζνινγηζκνχ, θαη ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, ζαο
γλσξίδεη ηα παξαθάησ:
Οη Καζαξέο Πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε € 85 εθαη., κεησκέλεο θαηά 4% έλαληη
ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Σα Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο αλήιζαλ ζε € 3,951 εθαη., έλαληη € 4,911 εθαη. ηνπ
2009 .
Σα πξν Φφξσλ Κέξδε αλήιζαλ ζε € 4,65 εθαη., έλαληη € 5,35 ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
Σα Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε € 1,6 εθαη., έλαληη € 2,9 ηελ πξνεγνχκελε
ρξήζε
Σν χςνο ησλ Δλζψκαησλ & Αχισλ Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
€ 2,28 έλαληη € 3,0 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
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Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)

Οη ζπκκεηνρέο καο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο αλέξρνληαη ζε € 0,007 εθαη
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλήιζαλ ζε € 0,008 εθ.
Σα απνζέκαηα εκθαλίδνληαη κεησκέλα θαηά € 0,57 εθαη..
Σα ππφινηπα ησλ πειαηψλ εκθαλίδνληαη κεησκέλα θαηά € 4,341 εθαη.
Σα Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα εκθαλίδνπλ κεδεληθφ ππφινηπν.
Σα βξαρππξφζεζκα δάλεηα εκθαλίδνπλ κεδεληθφ ππφινηπν φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε
ρξήζε.
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009
έρνπλ σο εμήο:
Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο
Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
χλνιν ελεξγεηηθνχ

31.12.2010
30.917.137
33.547.818

Πάγην ελεξγεηηθφ
χλνιν ελεξγεηηθνχ

2.630.682
33.547.818

92,16%

7,84%

31.12.2009
31.477.615
34.822.504
3.344.889
34.822.504

90,39%

9,61%

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξηαθφ θαη πάγην
ελεξγεηηθφ.
Ιδηα θεθάιαηα
χλνιν ππνρξεψζεσλ

17.591.782
15.956.036

110,25%

15.985.483
18.837.021

84,86%

Ο παξαπάλσ δείθηεο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο.
χλνιν ππνρξεψζεσλ
χλνιν παζεηηθνχ

15.956.036
33.547.818

47,56%

18.837.021
34.822.504

54,09%

Ιδηα θεθάιαηα
χλνιν παζεηηθνχ

17.591.782
33.547.818

52,44%

15.985.483
34.822.504

45,91%

668,72%

15.985.483
3.344.889

477,91%

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηε δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο
Ιδηα θεθάιαηα
Πάγην ελεξγεηηθφ

17.591.782
2.630.682

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ην βαζκφ ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ ηα Ίδηα Κεθάιαηα.
Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

30.917.137
14.324.418
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215,84%

31.477.615
17.508.876

179,78%

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξψ)
Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε
ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ
Κεθάιαην θηλήζεσο
Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

16.592.718
30.917.137

53,67%

13.968.739
31.477.615

44,38%

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ζε πνζνζηφ ην ηκήκα ηνπ Κπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ην νπνίν
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πιεφλαζκα ησλ δηαξθψλ θεθαιαίσλ (Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Μαθξνπξφζεζκσλ
ππνρξεψζεσλ).
Αξηζκνδείθηεο απνδφζεσο θαη απνδνηηθφηεηαο
31.12.2010

Καζαξά απνηειέζκαηα εθκεηαιιεχζεσο
Πσιήζεηο απνζεκάησλ & ππεξεζηψλ

3.951.408
85.364.804

31.12.2009

4,63%

4.910.915
89.064.539

5,51%

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο ρσξίο ην ζπλππνινγηζκφ ησλ εθηάθησλ θαη
αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ.
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θφξσλ
χλνιν εζφδσλ

4.650.327
86.147.970

5,40%

5.350.897
89.594.406

5,97%

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θφξσλ
Ιδηα θεθάιαηα

4.650.327
17.591.782

26,43%

5.350.897
15.985.483

33,47%

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο.
Μηθηά απνηειέζκαηα
Πσιήζεηο απνζεκάησλ & ππεξεζηψλ

18.997.883
85.364.804

22,25%

18.462.861
89.064.539

20,73%

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο

Λνηπέο πιεξνθνξίεο
Δπηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο εηαηξείαο ζηελ εγρψξηα αγνξά, κε
βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αχμεζε ησλ κεξηδίσλ ηεο ζηελ εγρψξηα
αγνξά. Δπίζεο επηδηψθεηαη ε πεξηθνπή ηεο θνζηνινγηθήο δνκήο ηεο εηαηξείαο γηα
θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζψο ε εγρψξηα αγνξά
ησλ ηαρπκεηαθνξψλ πιένλ απφ ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010 παξνπζηάδεη θάκςε πνπ
εθηηκάηαη φηη νθείιεηαη ζηελ ηξέρνπζα δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδνο. Παξάιιεια
ε ACS ζρεδηάδεη κε πξνζερηηθά βήκαηα ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ζε λέεο ππεξεζίεο
θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ/ζεκείσλ εμππεξέηεζεο κε
ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ επηθείκελε απειεπζέξσζε ηεο
αγνξάο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ην 2013.
Η ACS δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν δίθηπν ηαρπκεηαθνξψλ ζηα Βαιθάληα ( Διιάδα, Κχπξν,
Αιβαλία, Βνπιγαξία), απνηεινχκελν απφ πεξηζζφηεξα απφ 350 θαηαζηήκαηα ελψ
ηαπηφρξνλα επεθηείλεη ζηαδηαθά ηελ παξνπζία ηεο ζηηο ινηπέο Βαιθαληθέο ρψξεο.
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(Πνζά ζε Δπξψ)

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή,
θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010, είκαζηε ηεο άπνςεο
φηη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ζαο θχξηνη κέηνρνη, φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα
πξνρσξήζεηε ζηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ζηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ
απφ θάζε επζχλε.
Με ηηκή,
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ην Βηβιίν Πξαθηηθψλ
πλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Θεφδσξνο Φέζζαο

Πξφεδξνο ηνπ Γ..

ΒΔΒΑΙΩΗ
Βεβαηψλεηαη φηη ε παξνχζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) ζειίδεο είλαη απηή
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 10 Μαξηίνπ 2011.
Αζήλα, 10 Μαξηίνπ 2011
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 14131
πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
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