
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας:

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Αποτελέσµατα  προ φόρων 684.785                        679.436                     

Πλέον/Μείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 1.094.226                     960.584                     

Προβλέψεις (100.000)                       (56.119)                     
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Συναλλαγµατικές διαφορές (21.380)                         

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21.186                          21.602                       

Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές: Γιώργος ∆εληγιάννης - ΑΜ ΣΟΕΛ 15791 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (8.453)                           (8.479)                       

Ελεγκτική Εταιρία: Grant Thornton A.E. Κέρδη/Ζηµιές απότην πώληση ενσώµατων παγίων 2.148                            (1.525)                       

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη Υπεραξία από αγορά ποσοστού θυγατρικής εταιρείας

Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 1.672.512                     1.595.499                  

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων - -

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (4.203.271)                    (3.885.575)                

31.12.2008 31.12.2007 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 4.030.882                     3.415.594                  

EΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2.718.169                  2.919.460               Ταµειακές Ροές από τις Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 1.500.123                     1.125.518                  

- - Μείον:

Απαιτήσεις από πελάτες 10.774.815                9.315.097               Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (21.186)                         (21.602)                     

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 8.787.868                  5.493.552               Καταβεβληµένοι φόροι (87.993)                         (192.000)                   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.280.852                17.728.109             Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.390.944                     911.916                     

Επενδυτικές δραστηριότητες

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αγορά ενσώµατων & άυλων πάγιων στοιχείων (848.635)                       (1.387.000)                

Μακροπρόθεσµεςυποχρεώσεις 397.635                     348.063                  Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 1.525                         

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις -                            -                          Τόκοι εισπραχθέντες 8.453                            8.479                         

19.409.597                15.357.931             Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (840.182)                       (1.376.996)                

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 19.807.232 15.705.994

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.998.735                  3.998.735               Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                                -                            

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης (1.525.115)                (1.976.620)              Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

2.473.620                  2.022.115               χρήσης (α) + (β) +(γ) 550.762                        (465.080)                   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β) 22.280.852 17.728.109 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 919.985                        1.385.065                  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.470.747                     919.985                     

01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007

Κύκλος εργασιών 30.217.552                27.691.584             2. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 

Μικτά κέρδη/ζηµιές 4.722.302                  5.872.813               

Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

επενδυτικών αποτελ/µάτων 697.518 692.559                  

Κέρδη/ζηµιές  προ φόρων 684.785 679.436                  

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους 451.505 448.832                  

Κατανέµονται σε:

Μετόχους Εταιρείας 451.505 448.832 

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 3,31 3,29 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 7. Πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις παγίων στοιχείων στη χρήση 2008 χιλ € 937 (2007: χιλ. €1.387).

επενδυτικών αποτελεσµ. & συνολικών αποσβέσεων 1.791.744 1.653.143               

31.12.2008 31.12.2007

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

(01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 2.022.115 1.573.283

Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου  µετά από φόρους  451.505 448.832 Αλέξανδρος Λυκουρέσης

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - Α.∆.Τ.  ΑΕ 004672

Μεταβολή κεφαλαίων από απόκτηση θυγατρικής εταιρείας - -

Μεταβολή Αποθεµατικού συν/κών διαφορών µετατροπής - -

Καθαρή θέση λήξης περιόδου

(31/12/2008 & 31/12/2007 αντίστοιχα) 2.473.620 2.022.115 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κωνσταντίνος Λεβάκης

Α.∆.Τ.  Σ 151692

«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

∆ηµήτρη  Γούναρη 40, Τ.Κ. 153 43 Αγ. Παρασκευή

http://www.elta-courier.gr

Α.∆.Τ. : Ρ 223534

∆ηµήτρης Τζανής

Α.∆.Τ. : AH 060013

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σταύρος  Ιγνατιάδης 

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008

24 Απριλίου 2009

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

(Ποσά εκφρασµένα σε  €)

8. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2004. ∆εν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιβαρύνσεις από την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων, πέραν των ήδη σχηµατισµένων προβλέψεων.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46170/01ΑΤ/Β/00/40 (02)

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

Νοµαρχία Αθηνών, Τοµεας Ανατ. Αθήνας,                                       

∆νση Α.Ε. & Εµπορίου

3. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών 

οργάνων πέραν των προβλέψεων που έχουν ήδη σχηµατισθεί.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας (β)

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά εκφρασµένα σε  €)

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού

6. Οι αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης στη χρήση 2008 ανήλθαν σε €499.845. ∆εν υπάρχουν απαιτήσεις-υποχρεώσεις από και 

προς τα διευθυντικά στελέχη και τα µέλη της διοίκησης.

5. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 24/04/2008 και περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας ΕΛΤΑ ΑΕ, που συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 99,98%.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

(Ποσά εκφρασµένα σε  €)

4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2008 ήταν για την εταιρεία 663 άτοµα, ενώ την προηγούµενη χρήση ο σχετικός αριθµός 

ήταν 624 άτοµα αντίστοιχα. 

1. Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονοµικές καταστάσεις 

της χρήσης 2007. ∆εν υπάρχουν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις  σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- Έµµεση Μέθοδος 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αγία Παρασκευή , 24 Απριλίου 2008Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Αποθέµατα

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.». Συνιστούµε 

εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και Έκθεση 

Ελέγχου του Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή.

Αλέξανδρος Λυκουρέσης - Πρόεδρος, 

Σταύρος  Ιγνατιάδης - ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

Παναγιώτης Ευθυβουλιδης- Μέλος  

Σοφία Ζαχαράκη- Μέλος 

Ηλίας Καλλίγας- Μέλος 

Χρήστος Παππάς- Μέλος  

Βασίλειος Θώδας - Μέλος  

Κωνσταντίνος Κονής - Μέλος 


