«ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 46170/01/Β/00/157 (2011)
ΑΡ. Μ. Γ.Δ.Μ.Η. 188720
Λ.Βνπιηαγκέλεο 115-117 & Ηιία Ηιίνπ, Σ.Κ. 11680 Ν. Κόζκνο
ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο ηεο Υξήζεο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 έωο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012
(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα η ελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο «ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ Α.Δ.». πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ
αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ
Διεγθηή Λνγηζηή.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ- Έκκεζε Μέζνδνο

Αξκόδηα Τπεξεζία Γ.Δ.Μ.Η.

ΔΒΔΑ - ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δηεύζπλζε Δηαδηθηύνπ Εηαηξίαο:
ύλζεζε Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

http://www.elta-courier.gr

Η ΕΣΑΘΡΕΘΑ
01.01-31.12.2012
01.01-31.12.2011

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Ιγλαηηάδεο ηαύξνο - Πξόεδξνο,& Διευθ.
Μπαθέιιαο Ηιίαο- Mέινο
Νηθνιάνπ Νηθόιανο- Μέινο
Σαξιαγηάο Κωλζηαληίλνο-Μέινο
Σδηιηγθάθεο Νηθόιανο- Μέινο

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην
ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ:
Νόκηκνο Διεγθηήο:
Διεγθηηθή Δηαηξία:
Σύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ:

Σύμβουλος,

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
31.12.2012

31.12.2011

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Πλέον/Μείον προζαρμογές για:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο / (Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ)
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Κέξδε/Εεκηέο απόηελ πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ
Τπεξαμία από αγνξά πνζνζηνύ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο
Λεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο
Πλέον/Μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνεζες ή
ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:
Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε)/αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

2.629.972
25.418.743
6.434.505
34.483.220

2.838.724
22.552.539
5.879.688
31.270.951

Σακεηαθέο Ρνέο από ηηο Λεηηνπξγηθέο Δξαζηεξηόηεηεο
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

23 Μαίνπ 2013
πύξνο K. Παγώλεο Α.Μ. ΟΔΛ 16551
πλεξγαδόκελνη Οξθωηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
Με ζύκθωλε γλώκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
EΝΕΡΓΗΣΘΚΟ
Πάγηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

ΠΑΘΗΣΘΚΟ
Μαθξνπξόζεζκεοππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεωλ (α)

Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο
ύλνιν Καζαξήο Θέζεο Μεηόρωλ Δηαηξίαο (α)
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (α)+(β)

582.324
5.600.000
28.162.909
34.345.233

533.379
4.200.000
17.757.784
22.491.163

12.069.982
(11.931.996)
137.986
34.483.220

12.069.982
(3.290.194)
8.779.788
31.270.951

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε/δεκηέο
Κέξδε/δεκηέο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επενδυηικών αποηελ/μάηων
Κέξδε/δεκηέο πξν θόξσλ
Κέξδε / (Ζεκηέο) κεηά από θόξνπο
Καηανέμονηαι ζε:
Μεηόρνπο Δηαηξείαο

01.01-31.12.2012
22.808.635
(1.172.063)
(8.113.967)
(8.508.208)
(8.641.802)
(8.641.802)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, πξνβιέςεσλ
επελδπηηθώλ απνηειεζκ. & ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

(6.128.124)

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ρξήζεο (α) + (β) +(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

31.343

557.722
1.029.746
398.374
(5.449)
399.690

586.098
(152.000)
105.975
(3.508)
235.370

(6.128.124)

803.278

(1.212.386)
9.562.124

(4.039.956)
3.279.893

2.221.615

43.215

(399.690)
0
1.821.924

(235.370)

(1.018.739)

(1.363.434)

5.449
1.013.289

3.508
(1.359.926)

0
1.500.000
(100.000)
1.400.000

0
4.700.000
(2.860.000)
1.840.000

2.208.636
1.179.801
3.388.437

287.919
891.883
1.179.801

01.01-31.12.2011
26.948.365
3.478.328

3. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο.
4. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ νπζηώδεηο επηβαξύλζεηο από επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ νξγάλσλ πέξαλ
ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ ήδε ζρεκαηηζζεί.
263.205 5. Ο αξηζκόο ηνπ κόληκνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε 2012 αλεξρόηαλ ζε 164 άηνκα θαη ην πξνζσπηθό νξηζκέκλνπ ρξόλνπ ΑΔΠ αλήιζε θαηά
κέζν όξν ζε 220 άηνκα.Σελ πξνεγνύκελε ρξήζε ηα αληίζηνηρα λνύκεξα ήηαλ 165 θαη 179.
31.343
(681.623) 6.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζηηο 23/05/2013 θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΔΛ.ΣΑ ΑΔ, πνπ ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο κε πνζνζηό 99,98%.
(681.623)
7. Οη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ δηνίθεζεο ζηε ρξήζε 2012 αλήιζαλ ζε € 243 ρηι. έλαληη € 261 ρηι. ζην 2011. Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηοππνρξεώζεηο από θαη πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο.
803.278 8. Οη επελδύζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηε ρξήζε 2012 αλήιζαλ ζε € 1.018.739 ρηι. έλαληη € 1.363.434 ρηι.ζην 2011.
9. Σελ 30.04.2013 κε απόθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ, απνθάζηζηεθε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά € 2.000.026,40,
εθδίδνληαο 68.144 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 29,35€. Μέρξη θαη ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2012, ην πνζό ηεο αύμεζεο
θαηαβιήζεθε πιήξσο απν ηνπο κεηόρνπο.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΣΑΘΡΕΘΑ
31.12.2012
31.12.2011

Ν Κόζκνο , 23 Μαίνπ 2013
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ &

Μεηαβνιή Θδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο
(01.01.2012 θαη 01.01.2011 αληίζηνηρα)
Κέξδε / (δεκίεο) ηεο πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Έθδνζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Μεηαβνιή Θδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ
(31/12/2012 & 31/12/2011 αληίζηνηρα)

(192.155)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. ηε ρξήζε 2011 νξηζκέλα θνλδύιηα αλακνξθώζεθαλ γηα λα είλαη ζπγθξίζεκα κε ηα αληίζηνηρα ηνπ 2012 (εκ. 4.10 θαη 4.12)
2. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ηεξήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσο ηεο ρξήζεσο 2012 είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ ηεξήζεθαλ θαη ζην 2011.
Γελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο κεζόδνπο θαη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.

Η ΕΣΑΘΡΕΘΑ

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζώκαησλ & άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Πσιήζεηο ελζώκαησλ παγίσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)

(8.508.208)

8.779.788
(8.641.802)
-

9.461.411
(681.623)
-

137.986

8.779.788

0,060

0,000

ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ηαύξνο Ηγλαηάδεο
Α.Γ.Σ. ΑΚ 107947
Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

Αλέξανδπορ Σταμάτηρ
Α.Γ.Σ. ΑΒ 301906

Δημήτπηρ Τζανήρ
Α.Γ.Σ. ΑΖ 060013
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0020055

